
 

   Vänd  

Mars  

1 söndag Faluwok med ananas, grönsaker och potatismos              Chokladpannacotta med apelsinsås 

  Krämig linssoppa med rotfrukter serveras med ett gott bröd 

 

2 måndag Kokt Torsk med senapssås & kokt potatis     Jordgubbskräm 

  Stekt kycklingfilé med ris och currysås 

3 tisdag Pasta och köttfärssås      Hallonkaka med vaniljgrädde 

  Schnitzel med stekt potatis och kryddsmör 

4 onsdag Grönsaksbiffar med rostad potatis och chilidressing        Aprikossoppa 

  Ost och chilistekt torsk med dillsås och kokt potatis 

5 torsdag Morotssoppa med hembakat bröd              Äppelpaj med vaniljsås 

  Stekt isterband med dillstuvad potatis 

6 fredag Kycklinggratäng med soltorkade tomater och paprika, ris            Päronkräm 

  Mexikansk köttfärsgryta serveras med ris 

7 lördag Äppelstek serveras med mustig sås och kokt potatis, äppelmos          Färsk frukt 

  Kikärtsbiffar med krämig ajvarsås och kokt potatis 

8 söndag Stekt fisk serveras med stuvad spenat & kokt potatis   Pannacotta med hallonspegel 

  Gulaschsoppa med hembakat bröd 

 

9 måndag Stekt falukorv med makaroner och béchamelsås     Gammaldags fruktkräm med gräddmjölk 

  Kycklinggryta med curry & mangochutney serveras med ris 

10 tisdag Potatis- och köttfärsfrestelse        Drottningkräm 

  Stekt fläsk med löksås & kokt potatis 

11 onsdag Grönsaks gryta med sting serveras med stekt potatis och gräddfil         Mangosoppa 

  Fiskpiccata med tomatsås & kokt potatis 

12 torsdag Het Köttfärssoppa serveras med hembakat bröd              Ananaspaj och grädde 

  Falukorvsgratäng med potatismos 

13 fredag Stekt kycklingfilé med gräddsås och potatisgratäng                Äpple och kanelkräm 

  Dillkött serveras med kokt potatis 

14 lördag Helstekt kotlettrad serveras med kokt potatis och skysås         Persikor med vispgrädde 

  Vegetarisk Tikka Masala serveras med couscous 

15 söndag Solgulfiskgryta serveras med kokt potatis     Chokladpudding med grädde 

  Ost- och potatissoppa med örtstekta champinjoner, bröd   

 



Med reservation för eventuella ändringar Senast 20 februari till Köket med matvagnen 

16 måndag Gratinerad falukorv serveras med potatismos       Björnbärskräm 

  Citron kyckling serveras med rostade rotfrukter 

17 tisdag Lasagne med pizzasallad     Kladdkaka med vispad grädde 

  Vegetarisk wok med Quorn och chilisås 

18 onsdag Morotsbiffar med bulgur och krämig basilikasås           Hallonsoppa 

  Fiskbullar i Skagensås serveras med kokt potatis   

19 torsdag Krämig broccolisoppa serveras med hembakat bröd          Blåbärspaj med vaniljsås 

  Sovande falukorv med täcke av senapssås och äpple och potatis 

20 fredag Kycklinggratäng med soltorkade tomater och rotfrukter & ris       Körsbärskräm 

  Skånsk kalops serveras med stekta rödbetor och kokt potatis 

21 lördag Slottsstek serveras med gudomlig sås och kokt potatis                    Frukt 

  Medelhavsbiffar med tzatziki med kokt potatis 

22  söndag Krämig kycklingsoppa med gott bröd                 Kokospannacotta med chokladsås 

   Kokt torsk med ägg-& persiljesås serveras med kokt potatis 

 

23 måndag Korv Stroganoff serveras med ris              Lottas rabarberpaj med vaniljkräm 

   Kryddig kyckling med potatisgratäng och barbecuesås 

24  tisdag Wallenbergare serveras med gräddsås & kokt potatis           Fruktsallad med grädde 

   Pasta Carbonara 

25 onsdag Quornfilé med mangoaioli och stekt potatis            Nyponsoppa med skorpa 

  Fiskgratäng serveras med potatismos 

26 torsdag Ärtsoppa med fläsk & hembakat bröd                     Pannkaka med sylt 

  Mustig korvgryta serveras med kokt potatis   

27  fredag Kycklinglasagne med sallad             Hallonkräm 

   Dansk fläskstek serveras med rödkål och brysselkål med äppelsås 

28  lördag Timjanbakat sidfläsk serveras med gräddsås och kokt potatis       Egengjord Chokladmousse 

   Vegetariska färsbiffar med kokt potatis och brunsås 

29  söndag Pepparrotsströmming serveras med potatismos & morötter              Jordgubbspannacotta 

   Sparrissoppa serveras med hembakat bröd 

 

30 måndag Korvgryta med sting och bacon serveras med pasta          Blåbärskräm 

  Kycklingklubba med ris och currysås 

31 tisdag Plommonspäckad köttfärslimpa med brunsås och kokt potatis        Morotskaka med frosting 

   Ungersk gulasch serveras med kokt potatis 

 

Namn:___________________________ Avdelning:______________________ 


