
VECKA MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG

V. 39 26/9 - 
2/10

Järpar, sås, ris och 
grönsaksblandning

Fiskbullar, kokt 
potatis och ärtor 

KRISBEREDSKAP    
Korv, makaroner, 
bostongurka och 

ketchup

Blomkålssoppa, 
bröd och ost

Kebabgryta, kokt 
ris, grönsaker

Stekt fisk med kall 
sås, kokt potatis 
och grönsaker

Portergryta, kokt 
potatis och varma 

grönsaker

EFTERRÄTT Hallonkräm Färsk frukt Saftsoppa Pannkakor med sylt Färsk frukt
 Fruktcocktail med 

vispad grädde
Plommonkompott 

gräddmjölk 

KVÄLLSMAT

Risgrynspudding 
och saftsås

Paj med sallad och 
dressing

Pytt i panna, stekt 
ägg, rödbetor

Kockens val 
Räkcrepes, sallad 

och dressing
Kycklingfrestelse 
med grönsallad

Köttbullar  med 
stuvade makaroner

V 40 3/10-
9/10

Kasslersås, kokt 
potatis och varm 

grönsak

Kokt fisk, äggsås, 
kokt potatis och 

ärtor

Pannbiff med lök, 
kokt potatis, sås och 

varm grönsak

Potatis o 
purjolökssoppa med 

bröd o ost

Värmlandskorv 
med mos, varma 

grönsaker

Biffstroganoff, ris 
och varma 
grönsaker

Lillschnitzel, 
pepparsås, 

potatisklyftor och 
bukettgrönsaker

EFTERRÄTT  Päronkräm Färsk frukt Blåbärssoppa 
Kesokaka med sylt o 

grädde
Färsk frukt 

Äppelkräm med 
gräddmjölk 

Vaniljglass med 
chokladsås 

KVÄLLSMAT

 Omelett med 
grönsaksstuvning

Potatisbullar/ 
blodpudding med 

lingonkål
Kockens val 

Pastagratäng och 
sallad

Nasigoreng, sallad och dressing

Blomkålsgratäng 
med skinka

Kalvsylta med potatis 
och rödbetssallad

V. 41 10/10 - 
16/10

Stekt falukorv med 
stuvad spenat och 

kokt potatis

Stekt fisk, sås, kokt 
potatis och ärtor

Kålpudding med 
gräddsås, potatis 

och varma 
grönsaker

Ärtsoppa med bröd 
o ost 

Stekt fläsk med 
löksås, kokt potatis 

kokta grönsaker

Karrèstek med kokt 
potatis och varma 

grönsaker

Grekisk färsbiff och 
potatisgratäng

EFTERRÄTT Aprikoskräm Färsk frukt Nyponsoppa
Panntkaka med sylt 

o vispgrädde
Jordgubbsdessert

Fruktcocktail och 
vaniljgrädde

Mjuk kaka

KVÄLLSMAT

Gräddstuvad pytt i 
panna och rödbetor

Hamburgare med 
bröd, mos och 

dressing

Rotsaksgratäng med 
kassler

Makaronipudding 
med skirat smör

Kallskuret, 
mimosasallad och 

kokt potatis

Paj, sallad och 
dressing

Omelett och 
stuvning

V. 42 17/10 - 
23/10

Köttfärssås med 
spaghetti och majs

Fisk bordelaise, sås, 
kokt potatis och 

ärtor 

Kycklinggryta, ris och 
varm grönsak

Palsternacksoppa, 
bröd och ost

Tacolasagne, sallad 
och dressing

Kalops, kokt potatis 
och varma 
grönsaker

Köttfärslimpa med 
sås, potatis och 
wokgrönsaker

EFTERRÄTT Päronkräm Färsk frukt Saftsoppa
Mannagrynskaka 

med sylt 
Färsk frukt

Chokladpudding 
och grädde

Bärpaj med vaniljsås



KVÄLLSMAT

Varmkorv med bröd, 
mos och 

gurkmajonäs

Risgrynsgröt och 
smörgås

Broccoligratäng 
med ädelost och 

skinka

Hackkorv och kokt 
potatis, rödbetor

Kockens val 
Potatisbullar med 

bacon och 
lingonsylt

Skinkgratäng och 
sallad


