
 

   Vänd  

 
 

1 Lördag Skinkstek m. gräddsås & potatis, brysselkål            Hallonkräm 

  Potatis och purjolökssoppa med färs & hembakat bröd 

2 söndag Kycklingwok med nudlar och chilidressing        Fruktcocktail med grädde 

  Äppelstek med kokt potatis , gräddsås & gelé 

3 måndag Asiatisk köttgryta med ananas serveras med ris                  Chokladpudding med vispgrädde 

  Fiskgratäng med potatismos 

4 tisdag Morotsbiffar serveras med stekt potatis och krämig basilikasås    Björnbärskräm 

  Biff a la Lindström med kokt potatis och brunsås 

5 onsdag Stekt fläsk med löksås serveras med potatis     Gammeldags fruktkräm med gräddmjölk 

  Gratinerad falukorv med potatismos & lingon 

6 torsdag Havets wallenbergare med potatismos och dillsås                Persikor med grädde 

  Köttsoppa serveras med hembakat bröd 

7 fredag Lasagne serveras med sallad dressing         Äppelkompott 

  Pytt i panna med stekt ägg & rödbetor 

8 lördag Raggmunk och stekt fläsk, lingon            Färsk frukt 

  Stekt kyckling med potatisgratäng sås 

9 söndag Schnitzel serveras med stekt potatis och gräddsås          Morotskaka 

  Fisksoppa med hembakat bröd 

10 måndag Skinkstek med gräddsås, rödkål, brysselkål, gelé           Nyponsoppa med skorpa 

  Kålpudding med potatis, gräddsås och lingon 

11 tisdag Korv stroganoff serveras med ris         Krusbärskräm 

  Bruna bönor och stekt fläsk 

12 onsdag Broccolisoppa med nybakat bröd                 Ålandspannkaka med sviskonkräm och grädde 

  Falukorvsgratäng med täcke av dill och pepparrotssås med potatis 

13 torsdag Fiskgratäng med smak av tomat och oregano, potatis Brylépudding med karamellsås 

  Kycklinggryta med kokos och curry serveras med ris 

14 fredag Basilika köttbullar med tomatsås serveras med pasta         Kärleksmums 

  Redd grönsakssoppa serveras med nybakat bröd 

15 lördag Stekt fisk med sparrisstuvning och kokt potatis     Jordgubbskräm 

  Kryddiga järpar serveras med tzatziki och rostad potatis 
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16 söndag Helstekt kotlett serveras med brunsås och klyftpotatis   Drottningssoppa 

  Skånsk kalops serveras med kokt potatis 

17 måndag Köttfärslimpa med brunsås och kokt potatis           Äppelkaka med vaniljsås 

  Laxpytt med citronsås 

18 tisdag Köttfärssås och spaghetti           Blåbärskräm 

  Dillkött med kokt potatis 

19 onsdag Ost och potatis soppa med örtstekta champinjoner med hembakat bröd 

  Fisk Benedict serveras med potatismos och smörsås                 Rabarberkräm m. kaffegrädde 

20 torsdag Kokt torsk ägg och persiljesås serveras med kokt potatis          Färsk frukt 

  Korvgryta med rosépeppar och bacon serveras med pasta 

21 fredag Köttbullar med makaroner och stuvning              Kladdkaka med grädde 

  Grönsaksbiffar med stekt potatis och chilidressing 

22  lördag Krämig morotssoppa med hembakat bröd          Kanelstekta äppelklyftor & vaniljvisp 

  Wallenbergare med potatismos brunsås och lingon 

23 söndag Helstekt karré med katrinplommon & gräddsås , kokt potatis            Ananaspaj med grädde 

   Kycklinggryta med smak av dragon serveras med ris 

24  måndag Lax med kokt potatis och kall dillsås             Fruktsallad med grädde 

   Köttfärsgulasch serveras med kokt potatis 

25 tisdag Stekt falukorv serveras med potatismos                    Semla 

  Moussaka med sallad 

26 onsdag Minestronesoppa och nybakat bröd             Hallonkräm 

  Köttkorv serveras med kokt potatis och senapssås 

27  torsdag Solgulfiskgryta med kokt potatis               Aprikoser med grädde 

   Potatis- och köttfärsfrestelse & sallad 

28  fredag Ärtsoppa med fläsk och nybakat bröd                    Pannkakor med sylt och grädde 

   Stekt spätta serveras med kokt potatis och remouladsås 

29  lördag Stekt kycklingfilé serveras med potatisgratäng och dragonsås    Pannacotta med hallonspegel 

   Rimmad oxbringa serveras med kokt potatis och pepparrotssås     
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