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Vecka 13 

  

Måndag 27/3  
Lunch 1 Rimmad kall fläsklägg med persiljesås, rotmos och romanabönor 
Lunch 2 Köttfärssås med pasta och romanabönor 
Dessert Exotisk kräm med mjölk 
Kvällsmat 1 Krämig broccolisoppa med frikadeller 
Kvällsmat 2 Kycklinggratäng med ostkräm på risbädd och grönsaker 
  

Tisdag 28/3  
Lunch 1 Fiskburgare med kall dressing, potatismos och ugnstekt wokmix 
Lunch 2 Rökt kall skinka med solgul palsternackgratäng och ugnstekt wokmix 
Dessert Jordgubbskompott med vispad grädde  
Kvällsmat 1 Husets meny med grönsaker 
Kvällsmat 2 Kycklinggratäng med ostkräm på risbädd och grönsaker 
  

Onsdag 29/3  
Lunch 1 Indisk kycklinggryta med kokt bulgur och sommarblandning 
Lunch 2 Stekt falukorv med persiljestuvad blomkål, kokt potatis och sommarblandning 
Dessert Drottning-soppa 
Kvällsmat 1 Vegetarisk chiligryta med kokt ris och grönsaker 
Kvällsmat 2 Kycklinggratäng med ostkräm på risbädd och grönsaker 
  

Torsdag 30/3  
Lunch 1 Ärtsoppa med ärtfläsk 
Lunch 2 Hönspannbiff med brunsås, kokt potatis och ugnstekt ratatouille 
Dessert Rabarberpaj med vaniljsås   
Kvällsmat 1 Lax-pytt med kall lime-sås och grönsaker 
Kvällsmat 2 Kycklinggratäng med ostkräm på risbädd och grönsaker 
  

Fredag 31/3  
Lunch 1 Kåldolmar med brunsås, kokt potatis, skivade morötter och lingonsylt 
Lunch 2 Vegetarisk schnitzel med brunsås, kokt potatis, skivade morötter och äppelmos 
Dessert Blåbärsmousse 
Kvällsmat 1 Kalvsylta & leverkorv med rödbetssallad, stekt potatis och grönsaker 
Kvällsmat 2 Kycklinggratäng med ostkräm på risbädd och grönsaker 
  

Lördag 1/4  
Lunch 1 Stekt sill med kall senapssås, potatismos, gröna ärtor och lingonsylt 
Lunch 2 Redd grönsakssoppa med tärnad skinka 
Dessert Falsk kalvdans med sylt 
Kvällsmat Tacopaj med crème fraiche och grönsaker 
  

Söndag 2/4  
Lunch 1 Katrinplommonsp.karré med gräddsås, klyftpotatis, am.gr.blandning och inlagd gurka 
Lunch 2 Biff Lindström med gräddsås, klyftpotatis, am.grönsaksblandning och inlagd gurka 
Dessert Persika med vispad grädde 
Kvällsmat Prinskorv med rotfruktsgratäng och grönsaker 



Matsedel för Allögården & C.borg 

Till Lunchen ingår: Bröd, matfett och måltidsdryck                                          Reservation för eventuella ändringar     
Till Kvällen ingår: Grönsaker, bröd, matfett, kallskuret och måltidsdryck       www.kristianstad.se    2023-01-10 

 

Vecka 14 

 

Måndag 3/4  
Lunch 1 Fylld falukorv med bacon & äpple, sås, potatismos och broccoli & gul morot 
Lunch 2 Pastasås med veg.färs & ostcrème, pasta och broccoli & gul morot 
Dessert Rabarberkräm med mjölk 
Kvällsmat 1 Grön ärtsoppa med pepparrotsvisp 
Kvällsmat 2 Bondomelett med grönsaker 
  

Tisdag 4/4  
Lunch 1 Fiskgratäng med svamp& tomat med sås, kokt potatis och babymorötter  
Lunch 2 Köttgryta med cremé fraiche, kokt ris, och babymorötter  
Dessert Krusbärssoppa 
Kvällsmat 1 Husets meny med grönsaker 
Kvällsmat 2 Bondomelett med grönsaker 
  

Onsdag 5/4  
Lunch 1 Pannbiff med lök, brunsås, kokt potatis, stekta ugnsgrönsaker och lingonsylt 
Lunch 2 Potatisbullar med rökt tärnad kalkon, stekta ugnsgrönsaker och lingonsylt 
Dessert Svart vinbärskräm med mjölk 
Kvällsmat 1 Grillkorv med bröd, potatismos och grönsaker 
Kvällsmat 2 Bondomelett med grönsaker 
  

Torsdag 6/4  
Lunch 1 Spenatsoppa med ägghalvor  
Lunch 2 Stekt ost-och baconkorv med ostsås, potatismos och brytbönor 
Dessert Katrinplommonkaka med vispad grädde  
Kvällsmat 1 Risotto med kall crème fraichesås och grönsaker 
Kvällsmat 2 Bondomelett med grönsaker 
  

Fredag 7/4 Långfredagen! 
Lunch 1 Lammstek, rödvinssås, potatisgratäng, brysselkål och gelé 
Lunch 2 Grillad kycklingfilé, rödvinssås, potatisgratäng, brysselkål och gelé 
Dessert Glass med chokladkolasås 
Kvällsmat Sillinläggningar, ägghalvor, påskaskinka, kall mimosasallad, kokt potatis, grönsaker 
  

Lördag 8/4 Påskafton! 
Lunch 1 Kokt lax med hollandaisesås, kokt potatis och gröna ärtor 
Lunch 2 Wallenbergare med smörsås, potatismos, gröna ärtor och lingonsylt 
Dessert Påskbakelse med aprikos 
Kvällsmat Smörgåstårta 
  

Söndag 9/4 Påskdagen! 
Lunch 1 Svart vinbärsskinka med brunsås, kokt potatis, bukettgrönsaker och gelé 
Lunch 2 Sprödbakad spätta med kall remouladsås, kokt potatis och bukettgrönsaker 
Dessert Panna cotta med hallonsås 
Kvällsmat 1 Köttbullar med omelett, sparrisstuvning och grönsaker 
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Vecka 15 

 

Måndag 10/4 Annandag påsk 

Lunch 1 Stekt fläskkotlett med gräddsås, stekt kulpotatis, rödkål och äppelmos 
Lunch 2 Köttfärsrutor med champinjoner & cremé fraiche stekt kulpotatis, rödkål och äppelmos 
Dessert Mintpäron med vispad grädde 
Kvällsmat 1 Kallrökt lax med äggröra och grönsaker 
  

Tisdag 11/4  
Lunch 1 Ugnstekt fisk med dillsås, kokt potatis och sommarblandning 
Lunch 2 Kokt kyckling med currysås, kokt ris och sommarblandning  
Dessert Skogsbärskräm med mjölk 
Kvällsmat 1 Husets meny med grönsaker 
Kvällsmat 2 Minestronesoppa 
  

Onsdag 12/4  
Lunch 1 Kokt köttkorv med pepparrotssås, kokt potatis och klyftade morötter 

Lunch 2 Levergryta med kokt ris, klyftade morötter och lingonsylt     
Dessert Apelsinsoppa med mandarinklyftor 
Kvällsmat 1 Pastasås med bacon och ost, kokt pasta och grönsaker 
Kvällsmat 2 Minestronesoppa 
  

Torsdag 13/4  
Lunch 1 Skånsk vitkålssoppa med ärtfläsk 
Lunch 2 Oxärpar med brunsås, kokt potatis, bukettgrönsaker och lingonsylt 
Dessert Ostkaka med sylt 
Kvällsmat 1 Prinskorv och kålrotsgratäng med tomat & basilika och grönsaker 
Kvällsmat 2 Minestronesoppa 
  

Fredag 14/4  
Lunch 1 Stekt kycklingklubba, sås på kokos & ingefära, kokt potatis och ärtor & morötter 
Lunch 2 Krämig potatis och broccolisoppa med frikadeller 
Dessert Mandelpudding med sylt 
Kvällsmat 1 Kall rostbiff med kall potatissallad, rostad lök och råkost 
Kvällsmat 2 Minestronesoppa 
  

Lördag 15/4  
Lunch 1 Fiskgryta med kokt potatis och broccolibuketter 
Lunch 2 Stekt wienerkorv med persiljestuvade ärtor & morötter, kokt potatis och broccolib. 
Dessert Sagosoppa 
Kvällsmat Crepés med kall ört creme fraiche och grönsaker 
  

Söndag 16/4  
Lunch 1 Stekta revben med gräddsås, klyftpotatis, värdshusgrönsaker och äppelmos 
Lunch 2 Kallskuren kassler med ananassås, klyftpotatis, och värdshusgrönsaker 
Dessert Hallonkaka med vispad grädde 
Kvällsmat Kycklingpaj med Rhode Island dressing och grönsaker 
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Vecka 16 

Måndag 17/4  
Lunch 1 Stekt fläsk med persiljestuvad vitkål, kokt potatis och am. grönsaksblandning 
Lunch 2 Vegetarisk färs-sås med rotfrukter, pasta och am. grönsaksblandning 
Dessert Jordgubbskräm med mjölk 
Kvällsmat 1 Fisksoppa med spenatpinnar 
Kvällsmat 2 Hamburgare med bröd, kall dressing, potatismos och grönsaker 
  

Tisdag 18/4  
Lunch 1 Sprödbakad sej med kall filsås med grönt, kokt potatis och gröna ärtor 
Lunch 2 Korvgryta med bacon, kokt potatis och gröna ärtor 
Dessert Fruktcocktail med vispad grädde 
Kvällsmat 1 Husets meny med grönsaker 
Kvällsmat 2 Hamburgare med bröd, kall dressing, potatismos och grönsaker 
  

Onsdag 19/4  
Lunch 1 Köttbullar med brunsås, kokt potatis, haricots vertes och lingonsylt 
Lunch 2 Fläskpannkaka med haricots vertes och lingonsylt 
Dessert Körsbärssoppa 
Kvällsmat 1 Vegetarisk lasagnette med färskost och grönsaker 
Kvällsmat 2 Hamburgare med bröd, kall dressing, potatismos och grönsaker 
  

Torsdag 20/4  
Lunch 1 Rotfruktssoppa med tärnad skinka 
Lunch 2 Kroppkakor med smörsås skivade morötter och lingonsylt 
Dessert Äppelkaka med vaniljsås 
Kvällsmat 1 Prinskorv med stekt potatis och grönsaker 
Kvällsmat 2 Hamburgare med bröd, kall dressing, potatismos och grönsaker 
  

Fredag 21/4  

Lunch 1 Isterband med dillstuvad potatis, brysselkål och inlagda rödbetor 
Lunch 2 Kyckling-och currygryta med kokt ris och brysselkål 
Dessert Blåbärskräm med mjölk 
Kvällsmat 1 Smörgåsröror (tonfisk & skinka) med bröd och garnering   
Kvällsmat 2 Hamburgare med bröd, kall dressing, potatismos och grönsaker 
  

Lördag 22/4  
Lunch 1 Fiskgratäng på rotfruktsbädd med persiljesås, potatismos och ärtor & morötter 
Lunch 2 Kött-och grönsakssoppa 
Dessert Chokladmousse med vispad grädde 
Kvällsmat Kasslergratäng med ananas och ris och grönsaker 
  

Söndag 23/4  
Lunch 1 Stekt kyckling(drumstick) med brunsås, kokt potatis, sommarblandning och gelé 
Lunch 2 Västerfisk Skagen med kall skaldjurssås, kokt potatis och sommarblandning 
Dessert Glass 
Kvällsmat Risgrynsgröt med saftsås 


