
Boendeenheternas Meny 11 Februari t.o.m.24 Februari 2019 

Vecka 7
Måndag 11 Feb   

Lunch1 Korv Stroganoff med kokt potatis/ kokt ris och kokta morötter
L Enheter Frikadeller med currysås och kokt potatis med kokta morötter
Dessert Aprikoskräm med gräddmjölk
Kvällsmat Äggakaka med tärnat rökt fläskkött lingonsylt

Tisdag 12 Feb   
Lunch1 Stekt spätta med citronklyfta, remouladsås,kokt potatis och gröna ärtor
L Enheter Köttfärsfrestelse med smak av curry, ärtor
Dessert Chokladpudding med gräddtopp
Kvällsmat Rotfruktsgratäng med skinka och sallad

Onsdag 13 Feb   
Lunch1 Stuvad blomkål,ostgratinerad falukorv med bostongurka, senap, potatis 
L Enheter Fisksoppa smak av dill- och tomat med crème fraiche-topping och bröd
Dessert Färsk frukt
Kvällsmat Varm ost-och skinksmörgås med tomat

Torsdag 14 Feb   
Lunch1 Grönkålsoppa med frikadeller, ägghalva och bröd
L Enheter Pannbiff med stekt lök, brunsås, kokt potatis, gröna ärtor och lingon
Dessert Hjärteplättar med sylt och gräddtopp 
Kvällsmat Pasta med  köttfärssås

Fredag 15 Feb   
Lunch1 Skånsk kalops med kokt potatis och rödbetor
L Enheter Fiskgratäng med apelsin- och citronsås, kokt potatis och gröna ärtor
Dessert Björnbärskompott med gräddmjölk 
Kvällsmat Rostbiffsmörgås med remouladsås och rostad lök

Lördag 16 Feb   
Lunch1 Raggmunk med stekt fläsk och lingon
L Enheter Kycklingfrikassé med dill, kokt potatis och morötter
Dessert Persikohalvor med gräddmjölk
Kvällsmat Laxpudding med skirat smör o pepparrot, grönsallad

Söndag 17 Feb   
Lunch1 Stekta revben med brunsås, kokt potatis, rödkål och äppelmos
L Enheter Stekt kycklinglårfilé med brunsås, kokt potatis, rödkål och äppelmos.
Dessert Brylépudding med karamellsås
Kvällsmat Pyttipanna med stekt ägg och rödbetor



Boendeenheternas Meny 11 Februari t.o.m.24 Februari 2019 

Vecka 8
Måndag 18 Feb   

Lunch1 Bruna bönor och stekt fläsk/stekt korv
L Enheter Köttbullar med brunsås, kokt potatis, rostade gula och orangea morötter och lingon
Dessert Saftsoppa med kardemummaskorpor
Kvällsmat Ost- och skinkomelett med sallad

Tisdag 19 Feb   
Lunch1 Kokt torsk  med senapsås, potatis och gröna ärtor
L Enheter Kokt måltidskorv med persiljesås, kokt potatis och herrgårdsgrönsaker
Dessert Apelsinklyftor med gräddtopp
Kvällsmat Lasagnette med spenat- tomatfyllning och sallad

Onsdag 20 Feb   
Lunch1 Kalkongryta med kokt potatis/ris och ärtor-majs och morot  
L Enheter Köttfärsfrestelse med smak av curry, ärtor-majs och morot
Dessert Färsk frukt
Kvällsmat Skånsk äggakaka med stek fläsk och lingon

Torsdag 21 Feb   
Lunch1 Broccolisoppa med crèmefraiche-topping, bröd och ost
L Enheter Frukostkorv/Ost-baconkorv med potatismos, gurkmix, torkad lök, senap och ketchu
Dessert Chokladmousse
Kvällsmat Risgrynspudding med saftsås och skinksmörgås

Fredag 22 Feb   
Lunch1 Kokt måltidskorv med rotmos och senap
L Enheter Stekt salt sill med löksås, kokt potatis, lingonsylt och rårivna morötter
Dessert Körsbärskompott med gräddmjölk 
Kvällsmat Potatisbullar med blodkorv,rökt tärnat fläskkött och lingon

Lördag 23 Feb   
Lunch1 Pannbiff med stekt lök, brunsås, kokt potatis, haricotsverts och lingon

## 
## 

L Enheter Pork brisket (benfria revben) med brunsås, kokt potatis och haricotverts och lingon

Dessert Mandarinklyftor med gräddtopp
Kvällsmat Räkcrêpes med sallad

Söndag 24 Feb   
Lunch1 Helstekt kotlett med skogssvampsås, kokt potatis och herrgårdsgrönsaker
L Enheter Kycklinginnerfilé med krämigt sambaltäcke, kokt ris och herrgårdgrönsaker
Dessert Pannacotta med mango
Kvällsmat Köttbullemacka med rödbetssallad


