VECKA
V.41
7/10 13/10

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

Kyckling med currysås, Järpar med gräddsås, Kokt torsk med ägg- o
ris och
potatismos och varma persiljesås, potatis och
grönsaksblandning
grönsaker
ärtor

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

Ärtsoppa med fläsk
och bröd o ost

Dillkött med potatis
och regnbågsmorötter

Panerad rödspätta
med dansk
remouladsås, potatis
och grönsaker

Ugnsfalu med tomat
och lökgrädde och
mos varma grönsaker

EFTERRÄTT

Hallonkräm

Färsk frukt

Fruktsoppa med
skorpa

Pannkakor med sylt

Färsk frukt

Pannacotta med
bärsås

Plommonkompott
gräddmjölk

KVÄLLSMAT

Klar grönsakssoppa
med bröd o ost

Ugnspannkaka med
lingonsylt

Korv och stekt potatis

Kockens val

Önskemåltid

Makaronipudding med
skirat smör

Tacogratäng med
potatis och sallad

V. 42
14/10 20/10

Stekt kyckling med
paprikasås och ris.

Kålpudding med
gräddsås, potatis och
varma grönsaker

Fiskbullar i dillsås,
potatis och grön
grönsaksblandning

Potatis o
purjolökssoppa med
bröd o ost

Kalops med potatis
och broccoli

Fiskgratäng med
purjolök och ost, ris
och ärtor

Lillschnitzel, pepparsås,
potatisklyftor och
bukettgrönsaker

EFTERRÄTT

Päronkräm

Färsk frukt

Blåbärssoppa

Färsk frukt

Äppelkräm med
gräddmjölk

Vaniljglass med
chokladsås

KVÄLLSMAT

Krämig sparrissoppa
Bröd o ost

Potatisbullar med
lingonkål

Kockens val

Köttbullar med
stuvade makaroner

Blomkålsgratäng med
skinka

Kalvsylta med potatis
och rödbetor

V.43
21/1027/10

Kycklinggryta, ris och
grönsaksblandning

Pannbiff med lök,
brunsås och
amerikansk
grönsaksblandning

Stekt salt sill med
löksås, potatis och
ärtor

Gulaschsoppa med
bröd o ost

Pytt i panna med stekt
ägg och rödbetor

Fiskgratäng med
tomat- o dillsmak,
potatis och varma
grönsaker

Porterstek med
gräddsås, potatis och
varma grönsaker

EFTERRÄTT

Aprikoskräm

Färsk frukt

Nyponsoppa med
grädde

Ostkaka med sylt o
vispgrädde

Färsk frukt

Lingonmousse

Mjuk kaka

Kökets paj

Rotsaksgratäng med
kassler

Korv med mos och
gurkmajonnäs

Pasta med kökets sås.

Hamburgare med
bröd, mos och dressing

Risgrynsgröt

Fisk bordelaise med
mos, sås och varma
grönsaker

Köttfärslimpa med
gräddsås, potatis och
wokgrönsaker

Ängamat (Redd
KVÄLLS- grönsakssoppa) bröd o
MAT
ost

Kesokaka med sylt o
grädde
Stekt prinskorv med
stuvad spenat och
potatis

V.44
28/10 3/11

Köttfärssås med
spaghetti och majs

Stekt falukorv med
stuvad morot o persilja
och potatis

Panerad fisk, sås
potatismos och ärtor

Potatis o
purjolökssoppa med
bröd o ost

Fläskbog med rotmos

EFTERRÄTT

Björnbärskräm

Färsk frukt

Saftsoppa

Mannagrynskaka med
sylt

Färsk frukt

KVÄLLSMAT

Ost o broccolisoppa
med bröd o ost

Janssons frestelse och
köttbullar

Vegetarisk lasagne

Raggmunk med
rårörda lingon

Kockens val

Till varje lunch serveras hårt / mjukt bröd, smör, mjölk / dryck och sallad. Med reservation för ev. förändringar.

Chokladpudding och
grädde
Kycklingfilé med ört
och fetaostsås och
klyftpotatis

Bärpaj med vaniljsås
Omelett med stuvning

