
Boendeenheternas Meny från den 23 September till den 6 
Oktober 2019

Vecka 39
Måndag 23 Sep  

Lunch1 Kycklinggryta med kokosmjölk med kokt potatis och gröna ärtor 
L Enheter Kasslergratäng med sparris kokt potatis och gröna ärtor 
Dessert Vinbärskräm med gräddmjölk 
Kvällsmat Ugnspannkaka med rökt tärnat kött,lingonsylt** 

Tisdag 24 Sep  

Lunch1 Sprödbakad spätta, limesås, kokt potatis och kokt broccoli 
L Enheter Pasta med champinjon- och skinksås med kokt broccoli 
Dessert Nyponsoppa med mandelskorpa 
Kvällsmat Skinkfrestelse med sallad 

Onsdag 25 Sep  

Lunch1 Köttfärslåda med potatismos, smält smör, lingon och herrgårdsgrönsaker 
L Enheter Isterband med stuvad potatis och rödbetor 
Dessert Färsk frukt 
Kvällsmat Champinjonsoppa med ostsmörgås 

Torsdag 26 Sep  

Lunch1 Ostgratinerad blomkålsgratäng med stekt fläsk och kokt potatis 
L Enheter Gulaschsoppa med crème fraiche-toppning och kuvertbröd 
Dessert Knäckig äppelpaj med vaniljsås 
Kvällsmat Mannagrynspudding med saftsås och smörgås med kalkonsalami 

Fredag 27 Sep  

Lunch1 Kålpudding med sås, kokt potatis och lingon 
L Enheter Fisk med dragontäcke med kokt potatis och gröna ärtor* 
Dessert Jordgubbskompott med gräddmjölk  
Kvällsmat Potatisbullar med stekt bacon och lingonsylt 

Lördag 28 Sep  

Lunch1 Fransk kycklinggratäng med bacon, rostade gula och orange morötter, 
potatis/ris 

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

Dessert Päronhalvor med gräddtopp 
Kvällsmat Laxpudding med skirat smör o pepparrot, grönsallad 

Söndag 29 Sep  

Lunch1 Kivikstek med gräddsås, kokt potatis, äppelmos,herrgårdsgrönsaker, 
pressgurka 

L Enheter Köttbullar med gräddsås, kokt potatis och herrgårdsgrönsaker, pressgurka 
Dessert Pannacotta med hallonsylt 
Kvällsmat Skagensmörgås 



Boendeenheternas Meny från den 23 September till den 6 
Oktober 2019

Vecka 40
Måndag 30 Sep  

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

Tisdag 1 Okt  

Lunch1 Stekt sprödbakad fiskfilé med citronklyfta, remouladsås,kokt potatis och 
gröna ärtor 

L Enheter Köttfärsfrestelse med smak av curry, ärtor 
Dessert Chokladmousse 
Kvällsmat Rotfruktsgratäng med skinka och sallad 

Onsdag 2 Okt  

Lunch1 Stuvad blomkål, ostgratinerad falukorv med bostongurka, senap, potatis 
L Enheter Teriyakiglacerad kycklinglårfile med jasminris med apelsinsås ärtor-majs-

morot 
Dessert Färsk frukt 
Kvällsmat Varm ost-och skinksmörgås med tomat 

Torsdag 3 Okt  

Lunch1 Grönkålsoppa med frikadeller, ägghalva och bröd 
L Enheter Pannbiff med stekt lök, brunsås, kokt potatis, gröna ärtor och lingon 
Dessert Knäckig äppelpaj med vaniljsås 
Kvällsmat Pasta med  köttfärssås 

Fredag 4 Okt  

Lunch1 Fiskgratäng med apelsin- och citronsås, kokt potatis och gröna ärtor 
L Enheter Fläskgryta Hurry Curry med ugnstekt potatis och gröna ärtor 
Dessert Katrinplommonkräm med gräddmjölk 
Kvällsmat Rostbiffsmörgås med remouladsås och rostad lök 

Lördag 5 Okt  

Lunch1 Kycklingschnitzel med bearnaisesås, ugnstekt potatis, grillad tomat och 
gröna ärtor 

L Enheter Raggmunk med stekt fläsk och lingon 
Dessert Persikohalvor med gräddmjölk 
Kvällsmat Laxpudding med skirat smör o pepparrot, grönsallad 

Söndag 6 Okt  

Lunch1 Kreolsk fläskfilégryta( kabanoss,syltök,cornichon)med potatis/ris, 
haricotverts 

L Enheter Stekt kycklinglårfilé med kokt potatis, gräddsås,haricotsverts och äppelmos 
 

Dessert Brylépudding med karamellsås 
Kvällsmat Pyttipanna med stekt ägg och rödbetor 


