
Boendeenheternas Meny 12 Augusti till den 25 Augusti 2019 

Vecka 33
Måndag 12 Aug   

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 13 Aug   
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 14 Aug   
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 15 Aug   
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 16 Aug   
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 17 Aug   
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 18 Aug   
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 12 Augusti till den 25 Augusti 2019 

Vecka 34
Måndag 19 Aug   

Lunch1 Biff à la Lindström med sås, kokt potatis och ärtor-majs och morot
L Enheter Kycklingschnitzel, sås, potatis, grönsaker, gelé
Dessert Hallonkräm med gräddmjölk
Kvällsmat Kallrökt lax med potatissallad

Tisdag 20 Aug   
Lunch1 Sprödbakad kummel med citron- och dillsås, kokt potatis och gröna ärtor
L Enheter Hemlagad grönsakslasagne med gröna ärtor
Dessert Krusbärskompott med gräddmjölk 
Kvällsmat Kassler med mimosasallad 

Onsdag 21 Aug   
Lunch1 Skinkstek med gräddsås, klyftpotatis, herrgårdsgrönsaker och gelé
L Enheter Ärt- och morotsstuvning med köttbullar och kokt potatis
Dessert Frukt
Kvällsmat Risgrynsgröt med saftsås och smörgås med skinkpålägg

Torsdag 22 Aug   
Lunch1 Korvgryta med bacon och ris med ärtor-majs- morot
L Enheter Potatis- och purjolökssoppa med crème fraiche-topping och smörgås med skinka
Dessert Pannkaka med sylt och gräddtopp
Kvällsmat Pastagratäng med broccoli och rökt strimlad kyckling med smak av ädelost

Fredag 23 Aug   
Lunch1 Kokt torsk  med senapsås, potatis och gröna ärtor
L Enheter Falukorv med gräddigt senapstäcke, potatismos och sallad
Dessert Hawaiikompott med gräddmjölk
Kvällsmat Kalvsylta med rödbetssallad och kokt potatis

Lördag 24 Aug   

## 
## 

Lunch1 Köttfärslåda med gräddsås, kokt potatis, herrgårdsgrönsaker, lingon och inlagd 
gurka

L Enheter Pastramikotlett med potatisgratäng och herrgårdsgrönsaker
Dessert Tropisk fruktcocktail med gräddmjölk
Kvällsmat Räksmörgås

Söndag 25 Aug   
Lunch1 Stekt kycklinglårfilé med brunsås, kokt potatis, gelé och haricotvets
L Enheter Köttbullar med brunsås, kokt potatis, gelé och vaxbönor 
Dessert Hallonmousse
Kvällsmat Brynt potatis med stekt prinskorv och stekt ägg


