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Vecka 9 

 

Måndag 27/2  
Lunch 1 Kokt falukorv med rotmos, vitsås och ugnstekt wokmix 
Lunch 2 Chili con carne med kokt havreris och ugnstekt wokmix 
Dessert Husets dessertsoppa 
Kvällsmat 1 Färsbiff med stuvade morötter, kokt potatis och grönsaker 
Kvällsmat 2 Pytt i panna med ägg och grönsaker 
  

Tisdag 28/2  
Lunch 1 Sprödbakad sej med varm gurksås, kokt potatis och gröna ärtor 
Lunch 2 Thaigryta på sojafärs, kokt ris och gröna ärtor 
Dessert Blandad fruktkräm  
Kvällsmat 1 Husets meny med grönsaker 
Kvällsmat 2 Pytt i panna med ägg och grönsaker 
  

Onsdag 1/3  
Lunch 1 Köttbullar med gräddsås, kokt potatis, blomkål och lingonsylt 
Lunch 2 Blodkorv med bräckt bacon, blomkål och lingonsylt 
Dessert Körsbärssoppa 
Kvällsmat 1 Vegetarisk pastagratäng med tacosmak och grönsaker 
Kvällsmat 2 Pytt i panna med ägg och grönsaker 
  

Torsdag 2/3  
Lunch 1 Ärtsoppa med ärtfläsk 
Lunch 2 Stekt kycklingkorv med brunsås, kokt potatis och romanabönor 
Dessert Päronkaka med smält glass 
Kvällsmat 1 Husets meny med grönsaker 
Kvällsmat 2 Pytt i panna med ägg och grönsaker 
  

Fredag 3/3  
Lunch 1 Rimmad varm fläsklägg med persiljesås, kokt potatis och sommarblandning  
Lunch 2 Spenatsoppa med ägghalvor 
Dessert Blåbärspaj med vaniljsås 
Kvällsmat 1 Tonfiskpaj med Rhode islanddressing och grönsaker 
Kvällsmat 2 Pytt i panna med ägg och grönsaker 
  

Lördag 4/3  
Lunch 1 Kräftströmming med tomatsås, potatismos och haricots vertes 
Lunch 2 Maggans pannbiff med brunsås, kokt potatis, haricots vertes och lingonsylt 
Dessert Fruktsallad med vispad grädde 
Kvällsmat Exotisk kasslergratäng och grönsaker 
  

Söndag 5/3  
Lunch 1 Skånsk kalops med kokt potatis, klyftade morötter och inlagda rödbetor 
Lunch 2 Fisk Bordelaise med dillsås, potatismos och klyftade morötter 
Dessert Brylépudding med karamellsås  
Kvällsmat Smörgåstårta 
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Vecka 10 

 

Måndag 6/3  
Lunch 1 Bruna bönor med stekt falukorv, kokt potatis och amerikansk grönsaksblandning 
Lunch 2 Kyckling-och currygryta med kokt potatis och amerikansk grönsaksblandning 
Dessert Drottning kräm  
Kvällsmat 1 Broccolimedaljong med basilikasås, kokt potatis och grönsaker 
Kvällsmat 2 Krämig sparrissoppa med baconströssel 
  

Tisdag 7/3  
Lunch 1 Fisk med italienskt täcke, kall filsås med grönt, kokt potatis och bukettgrönsaker 
Lunch 2 Pannbiff med stekt lök, brunsås, kokt potatis, bukettgrönsaker och lingonsylt 
Dessert Äppelsoppa 
Kvällsmat 1 Husets meny med grönsaker 
Kvällsmat 2 Krämig sparrissoppa med baconströssel 
  

Onsdag 8/3  
Lunch 1 Grillad kycklingklubba med brunsås, kokt potatis, rödkål och gelé  
Lunch 2 Indisk linsgryta Daal med kokt ris och skivade morötter 
Dessert Husets dessertkräm  
Kvällsmat 1 Stekt sill i ättika med gräddfil, ägghalvor, kokt potatis och grönsaker 
Kvällsmat 2 Krämig sparrissoppa med baconströssel 
  

Torsdag 9/3  
Lunch 1 Morotssoppa med frikadeller 
Lunch 2 Kokt skinka med blomkålsgratäng, kokt potatis och broccoli & gul morot 
Dessert Mannagrynskaka med saftsås 
Kvällsmat 1 Hamburgare med bröd, dressing, potatismos och grönsaker 
Kvällsmat 2 Krämig sparrissoppa med baconströssel 
  

Fredag 10/3  
Lunch 1 Kålpudding med brunsås, kokt potatis, brytbönor och lingonsylt 
Lunch 2 Korv stroganoff med kokt potatis och brytbönor 
Dessert Jordgubbe-och rabarbersoppa 
Kvällsmat 1 Kycklinggratäng Jacob med grönsaker 
Kvällsmat 2 Krämig sparrissoppa med baconströssel 
  

Lördag 11/3  
Lunch 1 Ugnstekt fisk med varm örtsås, kokt potatis och gröna ärtor 
Lunch 2 Gulaschsoppa 
Dessert Hallonmousse 
Kvällsmat Vårrullar med varm sweet chilisås och grönsaker 
  

Söndag 12/3  
Lunch 1 Helstekt kotlettrad med brunsås, stekt potatis, värdshusgrönsaker och gelé 
Lunch 2 Stekt kassler med brunsås, stekt potatis, värdshusgrönsaker och gelé  
Dessert Päron med chokladgrädde 
Kvällsmat Prinskorv med omelett, sparrisstuvning och grönsaker 
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Vecka 11 

 

Måndag 13/3  
Lunch 1 Färsgryta med vildsvin, kokt potatis och skivade morötter 
Lunch 2 Senapspanerad fläskkorv med vitsås, potatismos och skivade morötter 
Dessert Husets dessertsoppa 
Kvällsmat 1 Ängamat med tärnad skinka 
Kvällsmat 2 Janssons frestelse med ägghalvor och grönsaker 
  

Tisdag 14/3  
Lunch 1 Sprödbakad sej med stuvad spenat, kokt potatis och stekta ugnsgrönsaker 
Lunch 2 Kokt pasta med ost-och skinksås och stekta ugnsgrönsaker 
Dessert Björnbärskräm  
Kvällsmat 1 Husets meny med grönsaker 
Kvällsmat 2 Janssons frestelse med ägghalvor och grönsaker 
  

Onsdag 15/3  
Lunch 1 Köttfärslimpa med brunsås, kokt potatis, brysselkål och lingonsylt 
Lunch 2 Morotsbollar med potatisgratäng med fetaost, persiljesås och brysselkål 
Dessert Nyponsoppa med vispad grädde 
Kvällsmat 1 Wienerkorv med bröd, potatismos och grönsaker 
Kvällsmat 2 Janssons frestelse med ägghalvor och grönsaker 
  

Torsdag 16/3  
Lunch 1 Kycklingsoppa med kokosmjölk  
Lunch 2 Fläskpannkaka med ugnstekt rotfruktsmix och lingonsylt  
Dessert Kesokaka med sylt 
Kvällsmat 1 Husets meny med grönsaker 
Kvällsmat 2 Janssons frestelse med ägghalvor och grönsaker 
  

Fredag 17/3  
Lunch 1 Smakrik korvgryta med äpple, kokt ris och broccolibuketter  
Lunch 2 Leverbiff med brunsås, kokt potatis, broccolibuketter och lingonsylt 
Dessert Mango- och apelsinsoppa 
Kvällsmat 1 Smulpaj med skinka och broccoli och grönsaker 
Kvällsmat 2 Janssons frestelse med ägghalvor och grönsaker 
  

Lördag 18/3  
Lunch 1 Fiskgratäng med curryremoulad, sås, kokt potatis och ugnstekt ratatuoille 
Lunch 2 Kött-och grönsakssoppa 
Dessert Fruktcocktail med vispad grädde 
Kvällsmat Pizza med bearnaisesås och pizzasallad 
  

Söndag 19/3  
Lunch 1 Apelsin & honungsglac. kyckling med sås, kokt potatis, sommarblandning och äppelmos 
Lunch 2 Fisk Skagen med kall skaldjurssås, kokt potatis och sommarblandning 
Dessert Chokladpudding med vispad grädde 
Kvällsmat Risgrynsgröt med saftsås 
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Vecka 12 

 

Måndag 20/3  
Lunch 1 Timjan-och senapskryddad köttgryta med kokt potatis och ugnstekt wokmix 
Lunch 2 Ugnspannkaka med ugnstekt wokmix och lingonsylt 
Dessert Husets dessertkräm  
Kvällsmat 1 Senapssill med gräddfil, kokt ägg, kokt potatis och grönsaker 
Kvällsmat 2 Makaronipudding med rotfrukter och creme fraiche dressing och grönsaker 
   

Tisdag 21/3  
Lunch 1 Fisk Björkeby med varm citronsås, kokt potatis och haricots vertes 
Lunch 2 Hönspannbiff med brunsås, kokt potatis, haricots vertes och inlagd gurka 
Dessert Blåbärssoppa 
Kvällsmat 1 Husets meny med grönsaker 
Kvällsmat 2 Makaronipudding med rotfrukter och creme fraiche dressing och grönsaker 
  

Onsdag 22/3  
Lunch 1 Stekt falukorv med stuvade makaroner, kokt potatis och klyftade morötter 
Lunch 2 Pytt i panna med ägg, klyftade morötter och inlagda rödbetor 
Dessert Äppelkräm  
Kvällsmat 1 Köttbullar med blomkålsgratäng och grönsaker 
Kvällsmat 2 Makaronipudding med rotfrukter och creme fraiche dressing och grönsaker 
  

Torsdag 23/3  
Lunch 1 Köttfärssoppa med röda bönor 
Lunch 2 Skinkstek med brunsås, kokt potatis, vaxbönor och gelé 
Dessert Aprikosris  
Kvällsmat 1 Broccoligratäng med skinka och grönsaker  
Kvällsmat 2 Makaronipudding med rotfrukter och creme fraiche dressing och grönsaker 
  

Fredag 24/3  
Lunch 1 Stekt fläsk med löksås, kokt potatis och blomkål 
Lunch 2 Köttgryta på kebabskav med kokt ris och blomkål  
Dessert Glass med bärsås 
Kvällsmat 1 Bredda smörgåsar/påläggsfat (ägg & sill, rökt kalkon) med garnering 
Kvällsmat 2 Makaronipudding med rotfrukter och creme fraiche dressing och grönsaker 
  

Lördag 25/3 Våffeldagen! 
Lunch 1 Kokt torsk med senapssås, kokt potatis och ärtor & morötter 
Lunch 2 Ostgratinerad kycklingkorv med sås, potatismos och ärtor & morötter 
Dessert Våffla med sylt och vispad grädde 
Kvällsmat Crêpes med färskost, gräddfil och grönsaker 
  

Söndag 26/3 Sommartid! 
Lunch 1 Fläskschnitzel med bearnaisesås, kokt potatis, värdshusgrönsaker och inl. gurka 
Lunch 2 Kall kassler med kall mimosasallad, kokt potatis och värdsgrönsaker 
Dessert Ananas tosca med vispad grädde 
Kvällsmat Baconlåda med grönsaker 
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