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1 onsdag Lasagnette serveras med sallad                      Persikor & grädde 

  Morotsbiffar med stekt potatis och kall basilikasås 

2 torsdag Broccolisoppa med bröd                      Pannkaka med sylt 

  Potatis- och köttfärsfrestelse 

3 fredag Helstekt karré med sås, potatis, grönsaker & gelé        Krusbärskräm 

  Lax pytt med kall citronsås 

4 lördag Kokt Torskryggfilé med senapsörtsås & potatis                     Jordgubbsmousse 

  Kåldolmar med gräddsås & kokt potatis 

5 söndag Dillkött  i sås serveras med potatis             Cheesecake citroncremé 

  Fläskschnitzel med stekt potatis & skysås 

6 måndag Köttbullar med stuvade morötter och potatis   Körsbärskompott 

  Köttfärssås med spagetti 

7 tisdag Ugnsgratinerad falukorv serveras med potatismos           Mangosoppa 

  Vegetarisk wok med Quorn och chilisås 

8 onsdag Kokt torsk serveras med äggsås och potatis          Chokladpudding & grädde 

  Italiensk kycklinggratäng serveras med kokt potatis 

9 torsdag Tomatsoppa serveras med bröd                  Äpple och kanelkräm 

  Gratinerad kassler serveras med potatis & champinjonsås 

10 fredag Pestobakad laxfilé med kall citrussås och potatis            Fruktsallad med grädde 

   

11 lördag PÅSK buffé           Prinsesstårta 

   

12 söndag Vitlöksspäckad lammstek med dollarpotatis och sås                 Citronpannacotta med hallonsås 

   

13 måndag Kyckling med currysås och ris         Rabarberpaj med vaniljsås 

   

14 tisdag Kryddiga järpar med rostad potatis och tzatziki                     Nyponsoppa med mandelskorpa 

  Indisk kikärtsgryta serveras med klyftpotatis 

15 onsdag Korvgryta med bacon & rotfrukter serveras med potatis      Drottningkräm 

  Stekt fisk med hollandaisesås och kokt potatis 

16 torsdag Morotssoppa med ingefära serveras med bröd   Ostkaka med sylt 

  Rimmad oxbringa serveras med rotmos 



Med reservation för eventuella ändringar  Senast inlämnad till Köket den 20 mars 

17 fredag Frasig currytorsk med mango chutney och ris       Hallonkompott 

  Raggmunk och stekt fläsk serveras med lingon 

18 lördag Stekt fläsk med löksås & potatis                  Bärpaj med vaniljsås 

  Chili con Carne serveras med ris 

19 söndag Indonesisk köttgryta & ris                Pannacotta med jordgubbstopping 

  Biff Stroganoff serveras med dollarpotatis 

20 måndag Fisk Benediktine med potatismos och dillsås                     Rabarberkompott 

  Kryddade Quorn filéer med kokt potatis och vitlöksdressing 

21 tisdag Citronstekt sejrygg med kall dillsås och potatis       Kladdkaka med kokostosca 

  Kycklinggryta med färska champinjoner pasta 

22 onsdag Biff a lá Lindström med sås & potatis            Päronhalvor med grädde 

  Falsk sjömansbiff a lá Skogsliden 

23 torsdag Kålpudding serveras med gräddsås och kokt potatis    Stekta äpplen med vaniljsås 

  Thaisoppa med kyckling och smak av curry 

24 fredag Flygande Jakob serveras med ris        Chokladmousse 

  Isterband med persiljestuvad potatis  

25 lördag Helstekt karré med äppelsås och potatis                    Jordgubbsbakelse 

  Levergryta med lök och bacon serveras med kokt potatis 

26 söndag Stekt fisk med remouladsås & potatis                Ananaspaj och grädde 

   Kycklingrisotto 

27 måndag Blommig falukorv med potatismos           Blåbärssoppa med skorpa 

   Smakrik fiskgryta serveras med potatis 

28 tisdag Nasi Goreng med kyckling och ris        Lingonfromage 

   Pannbiff med lök & skysås serveras med potatis & lingon 

29 onsdag Kött- och grönsakssoppa färskt bröd      Jordgubbskräm 

   Indonesisk grönsaksgryta med söt chilisås 

30 torsdag Färsk ugnsbakad lax med kall örtsås potatis                     Vit kladdkaka med jordgubbar 

   Stekt kycklingfilé med kall örtsås och kokt potatis 
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