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Måndagen den 27 februari 
Dagens lunch: ”Ragu bolognese” med (pasta tagliatelle, hari coverts, grönsallad, 
riven parmesan) 
Dagens alternativ: Kycklingsoppa med smak av grön curry (smörgås) ** 
Dagens gröna: Vegetarisk ragu med (pasta tagliatelle, hari coverts, grönsallad, 
riven parmesan) 
Dessert: Katrinplommonkompott (gräddmjölk) 
 
Tisdagen den 28 februari 
Dagens lunch: ”Fiskgratäng från Jörn” med (kokt potatis och ärtor) ** 
Dagens alternativ: Fylld chorizo (=stark korv) med potatismos,  
(grönsaker, grönsallad) 
Dagens gröna: Fylld vegochorizo med potatismos, (grönsaker, grönsallad) 
Dessert: Jordgubbskräm (gräddmjölk) 
 
Onsdagen den 1 mars  
Dagens lunch: Färslåda (=fläskfärs) med senapstäcke, skysås,  
(kokt potatis, grönsaker) ** 
Dagens alternativ: Kyckling i dragonsås med (grönsaker och kokt potatis)  
Dagens gröna: Grönsaksfärslåda med senapstäcke, skysås,  
(kokt potatis, grönsaker)  
Dessert: Äppelris 
 
Torsdagen den 2 mars ”Fössta tossdan i mass” 

Dagens lunch: Ängamat med hembakt bröd (pålägg) ** 
Dagens alternativ: Viltskavsgryta, (kokt potatis, kokta morötter, gelé eller lingon)    
Dagens gröna: Ängamat med hembakt bröd (pålägg) 
Dessert: Prinsesstårta  
 
Fredagen den 3 mars  
Dagens lunch: Korvgryta a´la Forsell med potatismos och rivna morötter ** 
Dagens alternativ: Laxpudding med skirat dillsmör, rivna morötter  
Dagens gröna: ”Vegogryta a´la Forsell, potatismos, rivna morötter  
Dessert: Glass med kolasås (ev. rån eller maränger) Bonustips, 
värm gärna såsen lite 
 
Lördagen den 4 mars Bananens dag 

Dagens lunch: Panerad torsk, vitvinssås, (kokta grönsaker, kokt potatis) 
Dagens alternativ: Kasslergratäng med (kokt potatis, grönsallad) 
Dagens gröna: Pankopanerad quornfilé med vitvinssås,  
(kokta grönsaker, kokt potatis) 
Dessert: Marängsviss (vispad grädde och glass) 
 
Söndagen den 5 mars 
Dagens lunch: Porterskinkstek med hasselbackspotatis, gräddig portersås, 
(brysselkål, gelé, ättiksgurka) 
Dagens alt: Kycklingfilé med hasselbackspotatis, gräddsås,  
(brysselkål, gelé, ättiksgurka) 
Dagens gröna: Grönsaksspett, hasselbackspotatis, gräddsås, (brysselkål) 
Dessert: Exotisk fruktsallad (vispad grädde eller glass) 
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         Måndagen den 27 februari 

Kvällens enkla: Pannkakor med hallonsylt (vispad grädde och glass) 
Kvällsmat: Hedvigsoppa (smörgås) ** 

Tisdagen den 28 februari 

Kvällens enkla: Mannagrynspudding med saftsås (ev. smörgås) ** 
Kvällsmat: Skinkfrestelse (grönsallad) 
 

Onsdagen den 1 mars 

Kvällens enkla: Drottningkräm (gräddmjölk + smörgås) ** 
Kvällsmat: Cevapcici (=kryddig färsjärpe med smak från Balkan) med varm 

tomatsås, klyftpotatis  (rödlök, grönsallad, ev. ajvar) 
 
 
 
Torsdagen den 2 mars 
Kvällens enkla: Bakad potatis med fruktig skinkröra (grönsallad)  
Kvällsmat: Strömmingslåda med dill och senap, (kokt potatis,   
kavring, lagrad ost) 
 
 

Fredagen den 3 mars 

Fredagsmackan: Tonfiskröra med bröd (garneringsgrönsaker, ev. kokt ägg) 
Kvällsmat: Ostgratinerade köttfärscrepes med bönsallad (ev. grönsallad) 
 
 
Lördagen den 4 mars 
 
Kvällens enkla: Grönkålssoppa med grönsaksfrikadeller (smörgås) ** 
Kvällsmat: Kalvsylta med rödbetssallad och stekt potatis 

Söndagen den 5 mars 

Kvällens enkla: Risgrynsgrynsgröt (mjölk + kanel, smörgås) ** 
Kvällsmat: Lax- och spenatlasagnette med mild vitlöksdressing (grönsallad) 
 
 

Veckans röra: Tonfiskröra 

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 
** = lätt-att-tugga alternativ 


