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Namn:                                   Telnummer:                      Område:                                    . 
Dagligen          jämna datum         ojämna datum 

1 Torsdag Kåldolmar med gräddsås & kokt potatis                  Hallonkräm 
 Potatisbullar med bacon och lingon  

2 Fredag Stekt fläsk med löksås & potatis         Kladdkaka med grädde 
 Bondomelett serveras med sallad och dressing 

3 Lördag Fiskgratäng med tomat o oregano & potatis      Citronfromage 
 Köttbullar serveras med kokt potatis och gräddsås 

4 söndag Krämig kycklinggryta med paprika och kokt potatis              Toscapäron m. grädde 
 Lasagne serveras med sallad       

5 Måndag Salviastekt fläskytterfilé med rotfruktgratäng                    Drottningkräm 
 Crepes med köttfärs serveras med sallad & dressing    

6 Tisdag Fisk med sprött täcke serveras med gräslökssås & potatis     Hallonbakelse 
 Skinkfrestelse med  sallad 

7 Onsdag Köttfärssås med potatismos           Päronkräm 
                   Broccolisoppa med gott bröd 

8 Torsdag Falukorv med smak av dill och pepparrot kokt potatis    Nyponsoppa m. finskorpa 
 Panerad fisk med kokt potatis och kall dillsås  

9 Fredag Biff a la Lindström serveras med kokt potatis     Rabarberkräm 
 Omelett med sparris stuvning serveras med sallad    

10 Lördag Kyckling serveras med currysås kokt potatis     Äppelkaka med vaniljsås 
 Provensalsk kotlett med potatisgratäng 

11 Söndag Köttbullar med gräddsås och potatis, lingon    Chokladmousse 
 Kycklingpaj serveras med sallad & dressing 

12 Måndag Fläskschnitzel serveras med stekt potatis, skysås                 Körsbärskompott 
 Stekt falukorv med potatismos och senapssås 

13 Tisdag Dillbakad torskrygg med fänkål serveras med potatis & sås           Jordgubbsbakelse 
 Bakad potatis med kycklingröra och sallad 

14 Onsdag Kyckling wok med nudlar      Fruktcocktail med grädde 
 Redd grönsakssoppa med gott bröd 

15 Torsdag Korv Stroganoff med potatismos, grönsaker      Citrussoppa med lättvispad grädde 
 Gräddstuvad pytt i panna serveras med ugnstekta rödbetor 

16 Fredag Pepparrotsströmming serveras med potatismos & morötter          Björnbärskompott 
 Chicken a´la King serveras med ris 



Vi reserverar oss mot att ändringar kan ske 

17 Lördag Färsbiffar med bacon serveras med sås & potatis   Chokladpudding & grädde 
 Fläskpannkaka serveras med rotsaksfräs och lingon 

18 Söndag Äpple stek med kokt potatis och gräddsås     Hallonmousse 
 Janssons frestelse serveras med ägghalva 

19 Måndag Kycklingfilé serveras med sås & potatis                  Kladdkaka med Kokostosca 
 Ost och skinkpaj serveras med sallad och dressing 

20Tisdag Helstekt karré med äppelsås och potatis               Persikor m. grädde 
 Laxpudding med skirat smör 

21 Onsdag Pasta med ost och skinksås     Jordgubbskräm 
 Potatis och purjolökssoppa med gott bröd 

22 Torsdag Hemlagad pytt i panna serveras med rödbetor    Krusbärskräm 
 Potatis- och köttfärsfrestelse serveras med sallad 

23 Fredag Fiskbullar i Skagensås serveras med kokt potatis    Lingonfromage 
 Raggmunk serveras med bacon & lingon, rivna morötter  

24 Lördag Helstekt karré med äppelsås och potatis      Äppelkompott 
 Wallenbergare med potatismos och gröna ärtor, Lingonsylt           

25 Söndag Slottsstek med gräddsås & potatis, kokta grönsaker                     Chokladpannacotta 
 Spenatpaj med fetaost, salami serveras med sallad & dressing     

26 Måndag Höstgryta med kött och rotfrukter serveras med potatis        Ananaspaj och grädde 
 Viltfärsbiffar serveras med potatismos, gräddsås 

27 Tisdag Laxpytt med citrondressing        Fruktsallad med grädde 
 Kyckling klubba med rotfruktsgratäng 

28 Onsdag Köttgryta serveras med kokt potatis                  Körsbärskompott 
 Blomkålssoppa med skinka serveras med gott bröd 

29 Torsdag Sprödbakad fisk med kall dillsås kokt potatis       Tropisk kräm 
 Köttbullar serveras med potatismos och sås & lingon 

30 Fredag Småländska isterband med rotfrukts- och äppelpytt                Päron och grädde 
 Kycklingwok serveras med kall chilidressing 

31 Lördag Pannbiff med rödlökmarmelad skysås potatis          Apelsinsoppa lättvispad grädde 
 Piccata milanaise serveras med tomatsås och ris 

 

Varannan dag eller dagligen som man får beställa, markera gärna i ruta för dagligen eller 
ojämn/ jämn datum, markera sedan i rutan framför den maträtt som ni vill beställa. 

Lämnas senast till köket den 20 september 

 

Vi i köket önskar er en trevlig höst 


