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Måndag 

 

Lunch 1 Fiskgratäng med champinjoner, tomatsås, blomkålsmix och potatismos 
Dagens gröna Kikärtsbiffar med salladsost, blomkålsmix, tomatsås och ugnsrostad potatis 
Lunch 2 Fläskgryta med äpple och svamp, blomkålsmix och kokt potatis 
Dessert 1  Hallonpannacotta 
Dessert 2  Mjuk pepparkaka med philadelphiakräm 
Middag 1  Pannbiff med stekt lök, skysås, brytbönor och kokt potatis 
Dagens gröna Indisk potatisgryta med kikärtor, kokosmjölk, mango chutney, brytbönor och 

basmatiris 
Middag 2  Ostomelett med champinjonstuvning, brytbönor och kokt potatis 
 

Tisdag 

 

Lunch 1  Köttfärsgulasch med lök, paprika, gräddfil, broccoli och kokt potatis 
Dagens gröna  Potatislåda med grönsaker, ost och rostade rödbetor 
Lunch 2  Pasta farfalle med champinjoner och rökt kalkon i dragonsås, broccoli 
Dessert 1  Exotisk fruktsallad med gräddkvarg 
Dessert 2  Ananasris med vanilj 
Middag 1  Pocherad sejfilé med dillsås, persiljemorötter och kokt potatis 
Dagens gröna  Moussaka med sojafärs, aubergine och potatis, persiljemorötter 
Middag 2  Potatis- och purjolökssoppa. Ostkaka med hallonsylt 
 

Onsdag 

 
Lunch 1  Ugnsstekt falukorv med stuvad vitkål, gröna ärtor och kokt potatis 
Dagens gröna  Bulgur med bladspenat, edamamebönor, paprika, ägg, gröna ärtor och tomatsås 
Lunch 2 Krämig gräslökssill med stekta äppelklyftor och rödlök, kokt potatis 
Dessert 1  Krämig blåbärssoppa med kanel 
Dessert 2  Citron- och limekaka 
Middag 1 Paprikamarinerad kycklinglårfilé med äppelcoleslaw, blomkål, morot och 

ugnsstekt potatis 
Dagens gröna  Chili sin carne med sojafärs och bönor, blomkål och morötter, gräddfil och ris                              
Middag 2 Köttfärspaj med tomat och ost, blomkål och morötter, kall basilikasås 
 
 

Torsdag 

 

Lunch 1 Chicken a la King - kycklinggryta med champinjoner, skärbönor och ris 
Dagens gröna  Röd linssoppa med kokosmjölk och mild curry 
Lunch 2  Ärtsoppa med fläsk 
Dessert 1  Björnbärskompott med äpple och kardemumma, serveras med mjölk* 
Dessert 2  Pannkaka med sylt och vispad grädde 
Middag 1  Makaronilåda med rökt skinka och ost, gröna ärtor 
Dagens gröna  Tofucurry med kokosmjölk, grönsaker och ris 
Middag 2  Ugnsstekt laxfärsbiff med citronsås, ärtor och ris 
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Fredag 

 

Lunch 1 Kokt torsk med skånsk senapssås, morötter, gröna ärtor och kokt potatis  
Dagens gröna  Vegetarisk Shepherd’s pie, sojafärsgratäng med ärter, morötter och potatismos 
Lunch 2   Korv Stroganoff med morötter, gröna ärtor och ris 
Dessert 1  Krusbärskompott, serveras med mjölk* 
Dessert 2  Klassisk chokladmousse med hackad Fazerchoklad   
Middag 1 Kålpudding med gräddsås, lingonsylt, kokta trädgårdsbönor och kokt potatis 
Dagens gröna  Polenta med grönsaksröra av tomat, zucchini och stora vita bönor 
Middag 2  Kycklingfärsbiff med äppelsås, rostade rödbetor och rotfruktsgratäng 
 

 
 

Lördag 

 

Lunch 1  Kycklinglårfilé med mild pepparsås, ugnsbakade körsbärstomater och bönor, ris 
Dagens gröna   Mustig bön- och grönsaksgryta med gräddfil och ris 
Lunch 2 Bacon- och rotfruktsspäckad köttfärslimpa med ugnsrostade körsbärstomater,  

bönor, skysås och kokt potatis 
Dessert 1  Mangofromage 
Dessert 2  Drottningkräm, serveras med mjölk* 
Middag 1  Spagetti med köttfärssås och blomkålsmix 

Dagens gröna  Burgare med marinerad sojaskav ”pulled vego”, coleslaw och klyftpotatis 
Middag 2  Potatisbullar med lingonsylt, blomkålsmix och persiljekeso 
 
 
 

Söndag - Pingstdagen 

 

Lunch 1 Portergryta med persiljeslungade morötter, vinbärsgelé och kokt potatis 
Dagens gröna  Sojakorv med senap, persiljeslungade morötter och potatismos 
Lunch 2  Kycklinginnerfilé med currysås, persiljeslungade morötter och ris 
Dessert 1  Äppelkompott med kanel och vaniljklick 
Dessert 2  Körsbärssmulpaj med mörk choklad och vispad grädde 
Middag 1  Fiskgryta med tomat, aioli, broccoli och kokt potatis 
Dagens gröna  Grönsakslasagne med ostsås och broccoli 
Middag 2  Skånsk äggakaka i ugn med stekt fläsk, äppelklyftor och rödlök, lingonsylt 
 

 


