
 

Vänd på bladet 

 

 

 

Avdelning:    

1 onsdag Grekiska färsrutor, skysås och potatis. Serveras med ättiksgurka  Säsongens frukt 

  Kvällsmat: Bräckt kassler och blomkålsgratäng 

2 torsdag Krämig morotssoppa med hembakat bröd & pålägg         Ostkaka med grädde, sylt 

  Kvällsmat: Fransk fläskgryta med potatis 

3 fredag Schnitzel med rödvinssås, ärtor och råstekt potatis   Kastrullkaka med höstens bär 

  Kvällsmat: Omelett med räkstuvning 

4 lördag Helstekt karré med apelsinsås och potatis              Rulltårtsbakelse med HallonCream 

  Kvällsmat: Silla tallrik (SOS) 

5 söndag Panerad fisk med kokt potatis och kall dillsås  After Eight päron och grädde 

  Kvällsmat: Shepherds pie (Fåraherdens paj) Dansbandens dag 

6 måndag Chicken a´la King med mathavre        Honung och lime marinerad fruktsallad 

  Kvällsmat: Fläskpannkaka med lingon och råkost 

7 tisdag Makrill serveras med dillstuvad potatis.        Drottningkräm 

  Kvällsmat: Spenatpaj med fetaost och salami   Salamins dag  

8 onsdag Pannbiff med örtagårds-sås, potatis, grönsaker och lingon     Rabarbersoppa 

  Kvällsmat: Bakad potatis med krämig fyllning, sallad 

9 torsdag Majs soppa med tärnat fläsk och hembakat bröd           Chokladkaka 

  Kvällsmat: Laxpytt med ägg och primörer 

10 fredag Kasslerlåda med ananas serveras med mathavre      Chokladpudding och grädde 

  Kvällsmat: Pizza 

11 lördag Pocherad spätta serveras med räksås och potatis                    Skogsbärskompott, vaniljdröm 

  Kvällsmat: Prinskorv serveras med spenatstuvning och ägg 

12 söndag Rosmarin bakad fläskytterfilé, råstekt potatis och lingonsky           Gino med vispad grädde 

  Kvällsmat: Chili con Carne med bröd Mor-och far föräldrarnas dag  

13 måndag Kycklinggryta med ingefära och apelsin, färsk potatis     Drottningsoppa 

  Kvällsmat: Falukorvs stubbe med potatismos och lingon 

14 tisdag Ugnsbakad fiskfilé med potatisstomp, dill och gräslök                Äpple och kanelkräm 

  Kvällsmat: Spaghetti Bolognaise 

15 onsdag Bruna bönor och stekt fläsk             Fruktsallad med grädde 

  Kvällsmat: Frestelse med skinka, inlagd gurka 

16 torsdag Potatis och purjolökssoppa, hembakat bröd med pålägg        Smulpaj och vispad grädde 

  Kvällsmat: Pytt Bellman med ägg och rödbetor 



Vi reserverar oss för eventuella ändringar i menyn 

17 fredag Plommonspäckad karré gräddsås och kokt potatis      Peach Melba ála Skogsliden 

  Kvällsmat: Quichpaj med primörer- Ost och skinkpaj 

18 lördag Frikassé på Bjärekyckling , morötter och potatis              Ananaspaj och grädde 

  Kvällsmat: Bratwurst med surkål, potatismos  Surkålensdag 

19 söndag Torsk med brynt dillsmör och potatispuré                   Crème brûlée med apelsinrippel 

  Kvällsmat: Ugnsomelett med svampstuvning 

20 måndag Bjärebulle med lingonsky, kokt potatis              Päronkräm 

  Kvällsmat: Parisare med stekt ägg 

21 tisdag Fiskpudding serveras med ärtor     Säsongens frukt 

  Kvällsmat: Bondomelett och lingonsylt 

22 onsdag Köttfärsrutor ála Lindström, sås och potatis           Bärkompott 

  Kvällsmat: Kräftströmming med potatis  Höstdagjämningen 

23 torsdag Ärtsoppa med fläsk hembakat bröd         Tunna pannkakor med sylt 

  Kvällsmat: Falukorv serveras med senapssås & potatis 

24 fredag Helstekt karré med aprikoser, picklad rödlök och skysås          Mannagrynspudding med saftsås 

  Kvällsmat: Janssons frestelse med ägghalva 

25 lördag Stekt spätta, remouladsås och potatis            Äppelkaka med vaniljsås 

  Kvällsmat: Tacopaj med köttfärs serveras med sallad, gräddfil Äpplets dag 

26 söndag Skogslidens Skomakarlåda            Wienerbröd med choklad 

  Kvällsmat: Pocherad fiskfilé, spenatstuvning och potatis 

27 måndag Grillad Bjärekycklinglårfilé med krämig dragonsås, potatis           Hallonkräm 

  Kvällsmat: Ost-& skinkpiroger serveras med sallad 

28 tisdag Pocherad fisk med vitvinssås och stekta rotfrukter               Persikor med grädde  

  Kvällsmat: Falukorv med smak av dill och pepparrot kokt potatis 

29 onsdag Kåldolmar, sås och potatis   Kaffets dag             Moccaruta med kokos 

  Kvällsmat: Råraka med stekt fläsk och lingon  

30 torsdag Krämig tomatsoppa serveras med foccaciabröd       Krabbelurer med äppelmos 

  Kvällsmat: Makaronipudding med skinka, lingon 

 

 


