
VECKA MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG

V. 15 11/4 - 

17/4

Köttfärssås med 

spaghetti och majs

Stekt salt sill, kokt 

potatis, löksås och 

varm grönsak

Stekt falukorv med 

stuvad morot o 

persilja och potatis

Potatis o 

purjolökssoppa med 

bröd o ost

Långfredag: Kotlett, 

potatisgratäng, 

bearnaisesås och 

sallad

Påskafton: Påskbuffé

Påskdagen: Lax, kokt 

potatis, kall sås och 

sallad

EFTERRÄTT Päronkräm Färsk frukt Saftsoppa
Ostkaka, sylt och 

grädde
Chokladmousse Jordgubbstårta

Persikohalvor och 

vispad grädde

KVÄLLSMAT
Blomkålssoppa, 

bröd och ost
Bondomelett Pastagratäng Kockens val

Crepes, sallad och 

dressing

Paj, sallad och 

dressing

Janssons frestelse och 

köttbullar

V. 16 18/4 - 

24/4

Annandag påsk: 

Stek, sås, potatis 

och varm grönsak

Kokt torsk med 

vitvinssås, potatis 

och ärtor 

Lasagne och varm 

grönsak

Ärtsoppa med fläsk, 

bröd o ost

Kycklinggryta och 

kokt potatis

Stekt fisk, potatis, kall 

sås och gröna ärtor

Fläskköttgryta, potatis 

och sallad'

EFTERRÄTT Vaniljmunk Färsk frukt Fruktsoppa
Pannkaka, sylt och 

grädde
Färsk frukt 

Fruktkompott med 

gräddmjölk
Mjuk kaka

KVÄLLSMAT
Räksoppa, aioli och 

krutonger

Äggakaka och 

lingonsylt
Kockens val 

Gräddstuvad pytt i 

panna

Pastagratäng, sallad 

och dressing

Skinkgratäng, sallad 

och dressing

Ugnspannkaka med 

lingonkål

V. 17 25/4 - 

1/5

Värmlandskorv, mos 

och varma 

grönsaker

 Fiskgratäng med 

potatis och ärtor

Raggmunk, stekt 

fläsk och lingonsylt

Kålsoppa med 

fläskbog, bröd o ost

Köttbullar, potatis, sås 

och varm grönsak

Valborgsmässoafton: 

Kycklingfilé, 

klyftpotatis, sås och 

sallad

1:a Maj: Fisk i ugn 

med gräddsås och 

bacon, kokt potatis 

och ärtor

EFTERRÄTT Aprikoskräm Färsk frukt Blåbärssoppa Kesokaka med sylt Färsk frukt 
Chokladpudding 

Vispad grädde

Drottningkräm och 

gräddmjölk

KVÄLLSMAT
Champinjonsoppa 

med bröd o ost
Kockens val

Potatisbullar och 

lingonsylt

Hackkorv, stekt 

potatis och rödbetor

Nasi goreng, sallad 

och kall sås

Paj med sallad och 

dressing

Potatissallad och 

kallskuret

V. 18 2/5 - 

8/5

 Isterband, stuvad 

potatis och varm 

grönsak

Stekt fisk,  kokt 

potatis, sås och 

ärtor

Rotmos och fläskbog
Blomkålssoppa, bröd 

o ost

Chili con carne, ris 

och varm grönsak

Fiskpudding, sås, 

potatis och varm 

grönsak

Köttgryta med potatis 

och varma grönsaker

EFTERRÄTT Jordgubbskräm Färsk frukt Nyponsoppa
Mannagrynskaka sylt 

o grädde
Färsk frukt Glass och chokladsås

Äppelkaka med 

vaniljsås 

KVÄLLSMAT
Palsternacksoppa 

med bröd o ost
Risgrynsgröt Kockens val 

Korv med mos och 

gurkmajonäs

Ostsoppa med 

knaperstekt bacon

Pastagrätäng, sallad 

och dressing

Kalvsylta, kokt potatis 

och rödbetssallad


