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Måndag 
 

Lunch 1 Chili con carne med köttfärs och bönor, kokta morötter, gräddfil och ris   
Dagens gröna  Grön kålpudding med sojafärs, skysås, morötter, lingonsylt och kokt potatis 
Lunch 2  Potatisomelett med spenatstuvning och kokta morötter 
Dessert 1  Jordgubbskräm, serveras med mjölk* 
Dessert 2  Kardemummapannacotta 
Middag 1 Biff Stroganoff med gröna ärtor och ris 
Dagens gröna  Pasta penne med quorn, chili och majs, gröna ärtor  
Middag 2  Janssons frestelse med kokt ägg och gröna ärtor 
 

 
 
 

Tisdag 

 

Lunch 1  Rökt kalkon med legymsallad, brytbönor och kokt potatis 
Dagens gröna  Rödbetsbiff med ärtpesto, brytbönor och potatisgratäng  
Lunch 2 Bratwurst med syrlig kål-och purjolök, senap och potatismos 
Dessert 1  Blåbärscheesecake 

Dessert 2  Färsk fruktsallad med vinbär 
Middag 1 Alaskafilé med tomat, grönsakssås, broccoli och gula morötter, kokt potatis 
Dagens gröna  Tacokryddad grönsakspaj, rostad majssalsa med bönor och chili  
Middag 2  Stekt fläsk med bruna bönor, broccoli och gula morötter, kokt potatis 
                                     

 

Onsdag 

   
Lunch 1  Biff Lindström med kapris och rödbetor, skysås, trädgårdsbönor och kokt potatis 

Dagens gröna   Currygryta med potatis, spenat och stora vita bönor, trädgårdsbönor och ris 
Lunch 2  Örtbakad fiskfilé med dillmajonnäs, trädgårdsbönor och kokt potatis 
Dessert 1  Ananaspaj 
Dessert 2  Chokladpudding med vispgrädde 
Middag 1  Marinerad kycklinglårfilé med örtsås, broccoli och matkorn med rotfrukter 
Dagens gröna  Sojafärslimpa med gräddsås, broccoli, vinbärsgelé och potatismos 
Middag 2  Potatis- och purjolökssoppa. Ostkaka med hallonsylt 
 

Torsdag – Kristi himmelfärds dag 

 
Lunch 1  Kryddig kycklinggryta med aprikoser och spiskummin, haricots verts och bulgur 
Dagens gröna  Röda linsbiffar med tomatsås, haricots verts och kokt potatis 
Lunch 2  Mustig köttfärssoppa med vitkål och rotfrukter 
Dessert 1  Yoghurtkvarg med mango- och citruskompott 
Dessert 2  Pannkaka med pannkakssylt och vispad grädde 
Middag 1  Shepherd´s pie- potatismosgratinerad köttfärssås med ärtor 
Dagens gröna  Asiatisk grönsaksgryta med sojafärs, ingefära, lime och kokosmjölk, ris 

Middag 2 Krämig äppelsill med lingon, ugnsbakad rödlök och äpple och kokt potatis 
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Fredag  

 
Lunch 1  Stekt falukorv med tomatsås, kokt broccoli och potatismos 
Dagens gröna  Bulgurpytt med fetaost, bönor, grönsaker och myntayoghurtcrème  
Lunch 2  Strömmingslåda med dillgrädde och prästost, kokt broccoli och potatis 
Dessert 1  Kardemumma- och lingonrutor med vispad grädde 
Dessert 2  Vaniljris med jordgubbssylt 
Middag 1 Kalvfärsbiff med skysås, gröna ärter, lingonsylt och potatismos 
Dagens gröna  Italiensk fritata med soltorkade tomater och paprikasås, bön- och morotssallad 
Middag 2  Krämig tomatsoppa med basilika. Mannagrynskaka med hallonsås  

 

 

Lördag 

 

Lunch 1 Skånsk kalops med morötter, blomkålsmix och kokt potatis, serveras med 
inlagda rödbetor* 

Dagens gröna   Spagetti med sojafärssås och blomkålsmix 
Lunch 2 Ost- och skinkpaj med spenat, Rhode Islandsås och blomkålsmix 
Dessert 1  Äppelsmulpaj med vaniljsås   
Dessert 2  Chokladboll med kokos och dadlar   
Middag 1  Korv Stroganoff med ugnsrostade körsbärstomater och bönor, ris 
Dagens gröna  Böngryta med tomat, pfefferoni, matyoghurt, ugnsrostade körsbärstomater och 

bönor, ris 
Middag 2 Kycklingfärslimpa med örtagårdssås, ugnsrostade körsbärstomater och bönor, 

kokt potatis  
 

Söndag 

 

Lunch 1 Raggmunk med stekt fläsk, trädgårdsbönor och lingonsylt 
Dagens gröna  Morotsbiffar med basilikacrème, äggstekta grönsaker och klyftpotatis 
Lunch 2  Fiskgratäng med vitvinssås och strimlade grönsaker, kokta morötter och potatis 
Dessert 1  Björnbärskompott, serveras med mjölk* 
Dessert 2  Vinbärspannacotta 

Middag 1  Kyckling Marengo med tomat, champinjoner, kokta trädgårdsbönor och ris 
Dagens gröna  Ugnsbakade tomater med äggstanning, sojaprinskorv, vita bönor i tomatsås och 

kokt potatis  
Middag 2  Köttbullar med gräddsås, trädgårdsbönor, lingonsylt och kokt potatis  

 

 


