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Måndagen den 20 februari 
Dagens lunch: Korvstroganoff med grönsaker och ris (grönsallad)  
Dagens alternativ: Kycklingsoppa (smörgås) ** 
Dagens gröna: Vegostroganoff med grönsaker och ris (grönsallad)  
Dessert: Persikohalvor (vispad grädde eller glass, riven choklad) 
 
 
Tisdagen den 21 februari 
Dagens lunch: Fiskpudding med kokt potatis, skirat smör, grönsaker P 
Dagens alternativ: Stekt fläsk med bruna bönor och kokt potatis 
Dagens gröna: Quornschnitzel med bruna bönor och kokt potatis 
Dessert: Björnbärskräm (gräddmjölk) 
 
 
Onsdagen den 22 februari 
Dagens lunch: Wienerfärslimpa med brunsås, kokt potatis, grönsaker (lingon) P ** 
Dagens alternativ: Biffstroganoff med kokt potatis, grönsaker (gelé, saltgurka) 
Dagens gröna: Grönsaksfärslimpa med brunsås, kokt potatis, grönsaker (lingon) 
Dessert: Änglamat  
 
 
Torsdagen den 23 februari 
Dagens lunch: Ärtsoppa med fläsk (senap, smörgås) ** 
Dagens alternativ: Rotmos med kokekorv och senapssås (senap) 
Dagens gröna: Vegetariskt rotmos med vegokorv, senapssås (senap) 
Dessert: Pannkakor (vispad grädde eller glass, sylt) 
 
 
Fredagen den 24 februari 
Dagens lunch: Isterband med dillstuvad potatis, grönsaker (rödbetor) 
Dagens alternativ: Panerad fisk med dillmajonnäs, kokt potatis, grönsaker P 
Dagens gröna: Grönsakspuckar med dillmajonnäs, kokt potatis, grönsaker 
Dessert: Apelsinsoppa med mandarinklyftor  
 
Lördagen den 25 februari 
Dagens lunch: Kåldolmar med kokt potatis, brunsås, grönsaker (lingon) 
Dagens alternativ: Sofies italienska kycklinggratäng med pasta (grönsallad) 
Dagens gröna: Vegetariska kåldolmar, brunsås, potatismos, grönsaker (lingon) 
Dessert: After eight kladdkaka (vispad grädde eller glass) 

Söndagen den 26 februari 
Dagens lunch: Plommonspäckad fläskkarré, gräddsås, kokt potatis, 
herrgårdsgrönsaker P 
Dagens alternativ: Kalv i pepparrotssås, kokt potatis, herrgårdsgrönsaker ** 
Dagens gröna: Quorn i pepparrotssås, kokt potatis, herrgårdsgrönsaker 
Dessert: Blåbärssoppa med marängdroppar (vispad grädde eller glass) 
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Måndagen den 20 februari 

Kvällens enkla: Blåbärskräm (gräddmjölk + smörgås) ** 
Kvällsmat: Blodpudding med skinktärningar och lingonkål 

Tisdagen den 21 februari  

Kvällens enkla: Risgrynsgröt med körsbärsås (smörgås) ** 
Kvällsmat: Ostgratinerade champinjoncrepes med råkostsallad 

Onsdagen den 22 februari 

Kvällens enkla: Varmkorv med bröd, rostad lök (senap, ketchup, ev. bostongurka) 
Beställ potatismos till de som önskar 
Kvällsmat: Lapskojs (=mosrätt med rimmat kött och lök) med saltgurka  
och stekt ägg (rödbetor) 

Torsdagen den 23 februari 

Kvällens enkla: Klassisk fruktkompott (gräddmjölk + smörgås) ** 
Kvällsmat: Varma kycklingspett med krämig potatissallad (grönsallad + bröd) 
 
 
Fredagen den 24 februari 

Kvällens enkla: Hamburgare med bröd, brynt lökdressing (salladsblad, skivad 
tomat, ättiksgurka) Bonustips; tillsätt gärna potatischips eller gör pommes i er 
ugn. 
Kvällsmat: Potatisbullar med baconröra (lingon) 
 
 
Lördagen den 25 februari 

Kvällens enkla: Milanesesoppa med ostpajsnitt (ev. smörgås) 
Kvällsmat: Ugnsomelett med räkstuvning (grönsallad, hackad dill) ** 

Söndagen den 26 februari 

Kvällens enkla: Två sorters sill med kokt potatis (kokt ägg, kavring, lagrad ost) P 
Kvällsmat: Kött och – grönsakssoppa med bröd (pålägg) ** 
 

Veckans röra: Laxröra 

Går att beställa måndag, onsdag, fredag. Passar fint att göra matiga smörgåsar på, 
alternativt aptitretare eller mellanmål. 
 

Kvällsmatsalternativet går att beställa som vegetariskt alternativ 
Potatismos går att beställa extra till alla måltider 
P = extra kokt potatis går att beställa extra 
** = lätt-att-tugga alternativ 


