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Måndag 24/4  

Lunch 1 Äpple-och rödlöksgra. falukorv med ostsås, kokt potatis och stekta ugnsgrönsaker 
Lunch 2 Thaigryta på vegetarisk färs med kokt ris och stekta ugnsgrönsaker 
Dessert Husets dessertsoppa 
Kvällsmat 1 Köttfärssås med potatismos och grönsaker 
Kvällsmat 2 Omelett med räkstuvning och grönsaker 
  

Tisdag 25/4  

Lunch 1 Fiskgratäng med tomat & cremé fraiche, sås, potatismos och am. gr. blandning 
Lunch 2 Rimmad kall fläskbog med rödbetssallad, potatismos och am.gr.blandning 
Dessert Ananaskräm med mjölk 
Kvällsmat 1 Husets meny med grönsaker 
Kvällsmat 2 Omelett med räkstuvning och grönsaker 
  

Onsdag 26/4  

Lunch 1 Ungersk gulasch med kokt havreris och brytbönor 
Lunch 2 Ugnstekt fisk med dillsås, kokt potatis och brytbönor 
Dessert Fruktsallad med vispad grädde 
Kvällsmat 1 Potatisbullar med bacon, grönsaker och lingonsylt 
Kvällsmat 2 Omelett med räkstuvning och grönsaker 
  

Torsdag 27/4  

Lunch 1 Klar grönsakssoppa med tärnad skinka 
Lunch 2 Kycklingpannbiff med stekt lök, brunsås, kokt potatis och ugnstekt ratatouille  
Dessert Risgrynskaka med saftsås 
Kvällsmat 1 Husets meny med grönsaker    
Kvällsmat 2 Omelett med räkstuvning och grönsaker 
  

Fredag 28/4  

Lunch 1 Stekt wienerkorv med stuvad blomkål, kokt potatis och köksmästarblandning 
Lunch 2 Ärtsoppa med ärtfläsk 
Dessert Stekta äppelklyftor med vaniljsås 
Kvällsmat 1 Broccolipaj med tomat-och brieost, dressing och grönsaker 
Kvällsmat 2 Omelett med räkstuvning och grönsaker 
  

Lördag 29/4  

Lunch 1 Kokt hoki med ägg-och persiljesås, kokt potatis och gröna ärtor 
Lunch 2 Moussaka med örtcrème fraiche och gröna ärtor 
Dessert Rabarberkompott med mjölk 
Kvällsmat Vårrullar med varm sweet chilisås och grönsaker 
  

Söndag 30/4 Valborgsmässoafton!  HM konungs födelsedag! 

Lunch 1 Fläskfilé med champinjonsås, kokt potatis, broccoli & gul morot och gelé 
Lunch 2 Rökt kall kalkon med kall mimosasås, kokt potatis och broccoli & gul morot 
Dessert Prinsessbakelse 
Kvällsmat Smörgåstårta 
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Måndag 1/5 1:a Maj 

Lunch 1 Vårkyckling med gräddsås, klyftpotatis, värdshusgrönsaker och pressgurka 
Lunch 2 Köttgryta med champinjoner & syltlök, klyftpotatis, värdshusgr. och pressgurka 
Dessert Mangomarinerad fruktsallad med vispad grädde 
Kvällsmat 1 Laxpytt med kall limesås och grönsaker 
  

Tisdag 2/5  

Lunch 1 Sprödbakad sej med dansk remoulad, kokt potatis och ugnsbakad gulbeta 
Lunch 2 Kokt pasta med kycklingsås och ugnsbakad gulbeta 
Dessert Husets dessertkräm med mjölk 
Kvällsmat 1 Husets meny med grönsaker 
Kvällsmat 2 Krämig sparrissoppa med tärnad skinka 
  

Onsdag 3/5  

Lunch 1 Köttbullar med stuvade makaroner, kokt potatis och babymorötter 
Lunch 2 Blodkorv med bräckt bacon, babymorötter och lingonsylt 
Dessert Nyponsoppa med vispad grädde 
Kvällsmat 1 Vegetarisk chiligryta med kokt ris och gönsaker 
Kvällsmat 2 Krämig sparrissoppa med tärnad skinka 
  

Torsdag 4/5  

Lunch 1 Tomatsoppa med pasta och frikadeller 
Lunch 2 Kokt kall skinka med broccoligratäng, kokt potatis och ugnstekt wokmix 
Dessert Krusbärspaj med vaniljsås 
Kvällsmat 1 Färsbiff med stuvade ärtor & morötter, kokt potatis och grönsaker 
Kvällsmat 2 Krämig sparrissoppa med tärnad skinka 
  

Fredag 5/5  

Lunch 1 Kokt falukorv med senapssås, kokt potatis och sommarblandning 
Lunch 2 Grönsaksburgare med dressing, potatismos och sommarblandning 
Dessert Sommarbärskräm med mjölk 
Kvällsmat 1 Omelettpizza med grönsaker 
Kvällsmat 2 Krämig sparrissoppa med tärnad skinka 
  

Lördag 6/5  

Lunch 1 Kokt kolja med pepparrotssås, kokt potatis och ärtor & morötter 
Lunch 2 Dillfrikassé med kokt potatis och ärtor & morötter 
Dessert Päronhalvor med vispad grädde 
Kvällsmat Grillade kycklingfilé med kall potatissallad och grönsaker 
  

Söndag 7/5  

Lunch 1 Kall kassler med varm bearnaisesås, kokt potatis och stekta ugnsgrönsaker 
Lunch 2 Kryddig färsbiff med varm bearnaisesås, kokt potatis och stekta ugnsgrönsaker 
Dessert Citronfromage 
Kvällsmat Stekt prinskorv med äggröra och grönsaker 
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Måndag 8/5  

Lunch 1 Kåldolmar med brunsås, kokt potatis, amerikansk grönsaksblandning och lingonsylt 
Lunch 2 Rimmad kall fläsklägg med kall senapssås, kokt potatis och am. grönsaksblandning 
Dessert Husets dessertsoppa 
Kvällsmat 1 Ärtfalafel med morotstzatziki, stekt potatis och grönsaker 
Kvällsmat 2 Crêpes med färskost, gräddfil och grönsaker 
  

Tisdag 9/5  

Lunch 1 Fiskgratäng med morot, varm citronsås, kokt potatis och vaxbönor 
Lunch 2 Kycklinggryta med svamp & paprika, kokt ris och vaxbönor 
Dessert Blandad fruktkräm med mjölk 
Kvällsmat 1 Husets meny med grönsaker 
Kvällsmat 2 Crêpes med färskost, gräddfil och grönsaker 
  

Onsdag 10/5  

Lunch 1 Stekt fläsk med raggmunkar, broccolibuketter och lingonsylt 
Lunch 2 Helstekt kotlettrad med brunsås, kokt potatis, broccolibuketter och gelé 

Dessert Jordgubbe-och rabarbersoppa 

Kvällsmat 1 Baconlåda med ostsås och grönsaker 
Kvällsmat 2 Crêpes med färskost, gräddfil och grönsaker 
  

Torsdag 11/5  

Lunch 1 Krämig potatis -och blomkålssoppa med baconströssel 
Lunch 2 Pytt i panna med ägg, romanabönor och inlagda rödbetor 
Dessert PostaNillas äppelkaka med vispad grädde 

Kvällsmat 1 Husets meny med grönsaker 
Kvällsmat 2 Crêpes med färskost, gräddfil och grönsaker 
  

Fredag 12/5  

Lunch 1 Korv Stroganoff med kokt ris och bukettgrönsaker 
Lunch 2 Lasagnette med morot & keso, creme fraiche och bukettgrönsaker 
Dessert Diplomatkräm med mjölk 
Kvällsmat 1 Ost-och skinkpaj med kall vitlöksdressing och grönsaker 
Kvällsmat 2 Crêpes med färskost, gräddfil och grönsaker 
  

Lördag 13/5  

Lunch 1 Stekt alaskacrispie med kall remouladsås, klyftpotatis och ärtor & morötter      
Lunch 2 Minestronesoppa                     
Dessert Pannkaka med sylt 

Kvällsmat Engelsk köttfärslåda med grönsaker 
  

Söndag 14/5  

Lunch 1 Stekta revben med gräddsås, kokt potatis, brysselkål och äppelmos 
Lunch 2 Fiskpudding med smörsås, kokt potatis och brysselkål  
Dessert Ägglikörmousse 
Kvällsmat Risgrynsgröt med saftsås 
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Måndag 15/5  

Lunch 1 Stekt fläsk med löksås, kokt potatis och tärnade morötter 
Lunch 2 Ost-och broccolisås med rökt tärnad kyckling, kokt pasta och tärnade morötter  
Dessert Husets dessertkräm med mjölk 
Kvällsmat 1 Strömmingslåda med pepparrot, potatismos och grönsaker  
Kvällsmat 2 Bondomelett med grönsaker 
  

Tisdag 16/5  

Lunch 1 Sprödbakad fisk med kall filsås med grönt, kokt potatis och sommarblandning 

Lunch 2 Kycklinglevergryta med kokt ris, sommarblandning och lingonsylt 
Dessert Mango-och apelsinsoppa 
Kvällsmat 1 Husets meny med grönsaker 
Kvällsmat 2 Bondomelett med grönsaker 
  

Onsdag17/5  

Lunch 1 Spenatsoppa med ägghalvor 
Lunch 2 Frikadeller med currysås, kokt potatis och haricots vertes 
Dessert Falsk kalvdans med bärsås 
Kvällsmat 1 Vegetarisk kebabgryta med kokt ris och grönsaker   
Kvällsmat 2 Bondomelett med grönsaker 
  

Torsdag 18/5 Kristi Himmelsfärdsdag! 

Lunch 1 Kallskuren kassler med kall äppelsås, kokt potatis och ärtor & majs 
Lunch 2 Katrinplommonfylld köttfärs med brunsås, kokt potatis, ärtor & majs och lingonsylt 
Dessert Glass med kolasås 
Kvällsmat 1 Rostbiff med potatisgratäng och grönsaker 
  

Fredag 19/5  

Lunch 1 Stekt kyckling (drumstick) med bearnaisesås, stekt potatis, värdshusgrönsaker och gelé 

Lunch 2 Fisksoppa med rotsaker och vitlöksmajonnäs(aioli) 
Dessert Silviakaka 
Kvällsmat 1 Bredda smörgåsar/påläggsfat (saltrulle, mimosa, leverpastej) med garnering 
Kvällsmat 2 Bondomelett med grönsaker 
  

Lördag 20/5  

Lunch 1 Stekt frukostkorv med tomatsås, potatismos och am. grönsaksblandning 
Lunch 2 Grönsaksnuggets med tomatsås, kokt ris och am. grönsaksblandning 
Dessert Hallonkräm med mjölk 
Kvällsmat Janssons frestelse med ägghalvor 
  

Söndag 21/5  

Lunch 1 Skånsk kalops med kokt potatis, babymorötter och inlagda rödbetor 
Lunch 2 Fiskfilé i ugn med senap & purjolök, persiljesås, kokt potatis och babymorötter 
Dessert Chokladpudding med vispad grädde 
Kvällsmat Rökt kallt kalkonbröst med kall potatissallad och grönsaker 


