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1 onsdag Guns gratinerade lax med örtsås och potatis          After Eight chokladkaka 

   

2 torsdag Fläskgryta med rotfrukter ris             Nyponsoppa och grädde 

   

3 fredag Redd grönsakssoppa & hembakat bröd                     Pannkaka med sylt 

   

4 lördag Stekt fisk med kokt potatis & kall dillsås        Körsbärskräm 

   

5 söndag Ost och chiligratinerad kycklingfilé m. klyftpotatis & sås   Pannacotta med hallonspegel 

   

6 måndag Skagengratinerad torsk med pommé duchesse     Chokladpudding med grädde 

   

7 tisdag Quorn med mangochutney & ris          Blåbärssoppa 

  Köttbullar med sås & potatis 

8 onsdag Rysk Köttfärspanna potatis                  Äpple och kanelkräm 

  Indonesisk grönsaksgryta med söt chilisås & basmatiris 

9 torsdag Blommig falukorv med potatismos               Kladdkaka med grädde 

  Ungersk gulaschsoppa med hembakat bröd 

10 fredag Fisk under sprött täcke serveras med potatismos                    Björnbärskompott 

  Baconlindad köttfärslimpa med sås & potatis 

11 lördag Oxbringa med pepparrotssås och potatis   Drottningmousse 

  Grönsaksbiffar med potatis och sås 

12 söndag Kassler med örtsås & kokt potatis      Jordgubbstårta 

  Sprödbakad fisk med kall apelsinsås & kokt potatis 

13 måndag Vegetarisk Moussaka                Kesokaka med  grädde 

  Fisk Piccata med varm tomatsallad & kokt potatis 

14 tisdag Pasta Bolognaise         Hallonfromage 

  Skånsk kalops med kokt potatis & rödbetor 

15 onsdag Stekt strömming med skirat smör & potatismos   Körsbärskompott 

  Gratinerad falukorv med potatismos 

16 torsdag Köttsoppa med hembakat bröd                         Rabarberpaj med vaniljkräm 

  Köttkorv med senapssås och potatis 



Med reservation för eventuella ändringar Senast 9 december till Köket med matvagnen 

17 fredag Färsbiffar med bacon & sås, kokt potatis      Chokladmousse 

  Stekt fläsk med löksås & kokt potatis  

18 lördag Köttgryta med rotfrukter ris         Krusbärskräm 

  Viltfärsbiff med svampsås och kokt potatis 

19 söndag Frasig currytorsk med hemgjord chutney och potatis     Cheesecake m. citroncrème 

  Grönsaks- och Linsgryta med sting 

20 måndag Porterstek med gräddsås och kokt potatis              Vitchoklad pannacotta 

  Laxfärsbiffar med kokt potatis och dillsås 

21 tisdag Korv- och rotfruktsgryta med bönor och kokt potatis     Jordgubbskräm 

  Kaviargratinerad fisk och kokt potatis 

22  onsdag Stekt kotlett m. champinjonsås och potatis            Toscapäron med grädde 

   Lasagne med sallad 

23 torsdag Kokt torsk med ägg-persiljesås & potatis      Ostkaka med grädde & sylt 

   Ärtsoppa med fläsk & hembakat bröd 

24  fredag Kycklinggryta med chorizo och ris        Rabarberkräm 

   Fläskschnitzel med stekt potatis & skysås 

25 lördag Pepparrotskött i sås med kokt potatis          Apelsinsoppa med grädde 

  Fisk Bordelaise med sås & potatis 

26 söndag Helstekt karré med äppelsås och potatis        Körsbärskaka med grädde 

   Raggmunk och stekt fläsk 

27  måndag Citron & chilipasta med kycklingbitar       Björnbärskräm 

   Havets Wallenbergare med blomkålskräm & potatis 

28  tisdag Ugnsgratinerad falukorv och potatismos    Rulltårtsbakelse 

   Fiskgratäng med tomat o oregano & potatis 

29  onsdag Köttbullar med sås & potatis           Brylépudding 

   Bruna bönor serveras med stekt fläsk 

30 torsdag Kycklinggryta med färska champinjoner & pasta                  Katrinplommonkräm 

  Roslagslåda med potatismos 

31 fredag Skinkstek m. gräddsås & potatis, brysselkål            Hallonkräm 

   Potatis och purjolökssoppa med färs & hembakat bröd 
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