Lunch meny V.06
Måndag
4/2

Stekt korv med stuvade grönsaker och potatis
Broccolimedaljong med kall örtsås potatis

Tisdag

Fiskgratäng med dill och potatismos
Stekt leverbiff med sås lingon och potatis

5/2

Onsdag
6/2

Torsdag
7/2

Fredag
8/2

Lördag
9/2

Söndag
10/2

Kåldolmar med sås potatis och lingon
Panerad spättafilé med curryremoulad och potatis

Nikkaluoktasoppa:färs vitkål, Blåbärspaj vaniljsås
Blomkålsgratäng med kassler potatis

Skinkstek med apelsinsås och potatis
Gratinerad fisk med räkor och dill potatismos

Laxpudding med skirat smör
Kycklingfärsbiff med paprikasås potatis/ris

Bryggargryta: nötkött potatis
Fisk Bordelaise med skirat smör och potatis

Välkomna till en smaklig måltid

Lunch meny V.07
Måndag
11/2

Chorizo med ananassalsa och potatismos
Laxqueneller med vitvinssås potatis

Tisdag
12/2

Stekt fisk med skagenröra och potatis
Kroppkakor med skirat smör lingonsylt

Onsdag
13/2

Kalkonschnitzel med sås och stekt potatis
Broccoli- och ädelostpaj dressing, sallad

Torsdag
14/2

Ärtsoppa med fläsk, Pannkaka sylt och grädde
Biff Lindström med sås och stekt potatis

Fredag
15/2

Fiskgratäng med kaviar och dill potatismos
Fläskkarré med gräddsås äppelmos och potatis

Lördag
16/25

Svensk moussaka: färs, tomat, potatis, sås
Stekt fisk med kall dill- och citronsås potatis

Söndag
17/2

Kokt fisk med pepparrotssås potatis
Viltkryddad bogfläskgryta med rotfrukter potatis

Välkommen till en smaklig måltid

Lunch meny V.08
Måndag
18/2

Pasta Carbonara: bacon, lök, grädde
Köttbullar gräddsås lingon, potatis

Tisdag
19/2

Fiskpudding med dill, skirat smör och potatis
Flygande Jakob: kyckling, bacon, banan, jordnötter
ris/potatis

Onsdag
20/2

Dillkött med morötter och potatis
Prinskorv med stuvad spenat potatis

Torsdag
21/2

Högsbosoppa, Mannagrynspudding med sylt och grädde
Dansk sjömansbiff med inlagd gurka

Fredag
22/2

Oxbringa med pepparrotssås och potatismos
Fiskgryta med saffran, aioli och potatis

Lördag
23/2

Fiskgratäng med sparris och citron potatis
Örtagårdsstek med svampsås och potatis

Söndag
24/2

Kycklingklubba med gräddsås och stekt potatis
Kokt fisk med hummersås och potatis

Välkomna till en smaklig måltid

Lunch meny V.09
Måndag
25/2

Korv Stroganoff med ris/potatis
Panerad fisk med gräddfilssås potatis

Tisdag
26/2

Kokt fisk med hummersås och potatis
Nudelwok med kyckling och grönsaker

Onsdag
27/2

Kålpudding med gräddsås potatis och lingon
Grönsaksbiff med kall sås potatis

Torsdag
28/2

Ärtsoppa med fläsk, Pannkaka sylt och grädde
Pytt i panna med ägg och rödbetor

Fredag
1/3

Pannbiff med grönpepparsås och stekt potatis
Stekt fisk med Sauce Verte och potatis

Lördag
2/3

Fiskgratäng med champinjoner och potatis
Citronkyckling med sås och ris/potatis

Söndag
3/3

Kalvgryta med svamp och timjan (potatis)
Kokt fisk med ägg- och persiljesås (potatis)

Välkomna till en smaklig måltid

