Meny Boendeenheter fr.o.m. 7 Maj till den 20 Maj 2018
Vecka 19
Måndag 7 Maj
Lunch1

Kycklinggryta med kokosmjölk med kokt potatis och gröna ärtor

Alternativ

Kasslergratäng med sparris kokt potatis och gröna ärtor

Efterrätt

Vinbärskräm med gräddmjölk

Kvällsmat

Potatisbullar med stekt bacon och lingonsylt

Alt. kväll

Bakad potatis med skagensallad

Lunch1

Stekt sandskädda, limesås, kokt potatis och kokt broccoli

Alternativ

Pasta med champinjon- och skinksås med kokt broccoli

Efterrätt

Nyponsoppa med mandelskorpa

Kvällsmat

Skinkfrestelse med sallad

Alt. kväll

Bakad potatis med skagensallad

Lunch1

Köttfärslåda med potatismos, smält smör, lingon och herrgårdsgrönsaker

Alternativ

Isterband med stuvad potatis och rödbetor

Efterrätt

Kräm med gräddmjölk

Kvällsmat

Champinjonsoppa med ostsmörgås

Alt. kväll

Bakad potatis med skagensallad

Tisdag 8 Maj

Onsdag 9 Maj

Torsdag 10 Maj

Kristi himmelsfärds dag
Lunch1

Örtkryddad kalkonbröstfilé med gräddsås, kokt potatis, sockerärtor,
pressgurka och gelé

Efterrätt

Rabarber- och jordgubbspaj med kokos och vaniljgrädde

Kvällsmat

Vårlikt festfat med potatisgratäng

Lunch1

Kålpudding med sås, kokt potatis och lingon

Alternativ

Fisk med dragontäcke med kokt potatis och gröna ärtor

Efterrätt

Jordgubbskompott med gräddmjölk

Kvällsmat

Ugnspannkaka med lingonsylt

Alt. kväll

Bakad potatis med skagensallad

Lunch1

Fransk kycklinggratäng med bacon, rostade gula och orange morötter,

Fredag 11 Maj

Lördag 12 Maj

potatis/ris
Alternativ

Hemlagade plommonfyllda köttfärsrulader med brunsås, kokt potatis, rostade gula
och orangea morötter och lingon

Efterrätt

Päronhalvor med gräddtopp

Kvällsmat

Stekt inlagd ättikssill med gräddfil och kokt potatis

Alt. kväll

Bakad potatis med kycklingröra

Lunch1

Kivikstek med gräddsås, kokt potatis, äppelmos,herrgårdsgrönsaker, pressgurka

Alternativ

Köttbullar med gräddsås, kokt potatis och herrgårdsgrönsaker, pressgurka

Efterrätt

Pannacotta med hallonsylt

Kvällsmat

Skagensmörgås

Alt. kväll

Bakad potatis med kycklingröra

Söndag 13 Maj

Vecka 20
Måndag 14 Maj
Lunch1

Biff à la Lindström med sås, kokt potatis och ärtor-majs och morot

Alternativ

Kycklingschnitzel, sås, potatis, grönsaker, gelé

Efterrätt

Hallonkräm med gräddmjölk

Kvällsmat

Räkomelett med sallad

Alt. kväll

Korv med bröd

Lunch1

Sprödbakad kummel med, kall dill- och gräslökssås, kokt potatis och

Tisdag 15 Maj

gröna ärtor
Alternativ

Lasagne med gröna ärtor

Efterrätt

Hawaiikompott med gräddmjölk

Kvällsmat

Kassler med mimosasallad

Alt. kväll

Korv med bröd

Lunch1

Skinkstek med gräddsås, klyftpotatis, herrgårdsgrönsaker och gelé

Alternativ

Ärt- och morotsstuvning med köttbullar och kokt potatis

Efterrätt

Kräm med gräddmjölk

Kvällsmat

Risgrynsgröt med saftsås och smörgås med skinkpålägg

Alt. kväll

Korv med bröd

Lunch1

Gulaschsoppa med crème fraiche-toppning och kuvertbröd

Alternativ

Flygande Jakob (kycklinggratäng) med ris/kokt potatis och ärtor-majs

Onsdag 16 Maj

Torsdag 17 Maj

och morot
Efterrätt

Pannkaka med sylt och gräddtopp

Kvällsmat

Stekt inlagd ättikssill med gräddfil och kokt potatis

Alt. kväll

Korv med bröd

Lunch1

Kokt torsk med senapsås, potatis och gröna ärtor

Alternativ

Falukorv med gräddigt senapstäcke, potatismos och sallad

Efterrätt

Krusbärskompott med gräddmjölk

Kvällsmat

Kalvsylta med rödbetssallad och bröd

Alt. kväll

Korv med bröd

Lunch1

Köttfärstårta med gräddsås, kokt potatis, herrgårdsgrönsaker, lingon

Fredag 18 Maj

Lördag 19 Maj
och inlagd gurka
Alternativ

Pastramikotlett med potatisgratäng och herrgårdsgrönsaker

Efterrätt

Tropisk fruktcocktail med gräddmjölk

Kvällsmat

Raggmunk med stekt fläsk och lingon

Alt. kväll

Korv med bröd

Lunch1

Stekt kycklinglårfilé med brunsås, kokt potatis, gelé och vaxbönor

Alternativ

Pannbiff med stekt lök, brunsås, kokt potatis, vaxbönor och lingon

Efterrätt

Hallonmousse

Kvällsmat

Brynt potatis med stekt prinskorv och stekt ägg

Alt. kväll

Korv med bröd

Söndag 20 Maj

