
Laktos- och glutenfri kost                   

Vecka 46

Måndag

Lunch Fläskkotlett*, rödvinssås med soltorkade tomater,  broccoli, potatisgratäng
Katrinplommonkompott med vispad grädde

Middag Rosmarinkyckling i dijonsenapssås,  blomkål, ris 
Drottningkräm med vaniljkesella

Tisdag

Lunch Skinkstek*, skysås,  ärtor, potatisgratäng
Saftsoppa

Middag Skogsgryta med nötkött, svamp och enbär,  brytbönor, ris 
Aprikoser med limekesella

Onsdag

Lunch Nötfärsbiff, löksky,  broccoli, potatismos
Jordgubbskräm

Middag Korv* á la Forsell (tomat, senap, dill),  broccoli, ris 
Blåbärssoppa med vispad grädde

Torsdag

Lunch Nötköttbullar, lingongräddsås,  ärtor/majs/morot/bönor, potatis
Lingon- och blåbärskompott med vispad grädde

Middag Vit fisk (sejfilé), sås med provencalska örter,  ärtor, potatismos 
Saftsoppa

Fredag

Lunch Kycklinginnerfilé, currysås,  brytbönor, ris
Björnbärskräm

Middag Örtbakad sejfilé, pepparrot- och senapssås,  ärtor, potatis 
Aprikoskompott med vispad grädde

Lördag

Lunch Fläskkarré*, dragonsås,  morot, rostad Gotlandspotatis
Bakade äpplen med kardemummagrädde

Middag Roslagsströmming (kaviar och dill),  ärtor, potatismos 
Blåbärssoppa

Söndag

Lunch Falukorv*, stuvad spenat,   potatismos
Drottningkompott med vispad grädde

Middag Fransk kycklinggryta med dijonsenap och champinjoner,  morot, ris 
Björnbärskräm med limekesella

Med reservation för ändringar.                         *Innehåller fläskkött SENAST ÄNDRAD: 2022-10-18



Laktos- och glutenfri kost                   

Vecka 47

Måndag

Lunch Prinskorv*, senapsstuvade grönsaker,   potatis
Jordgubbskompott med vispad grädde

Middag Nötköttbullar, rosmarin- och äppelgräddsås,  morot, potatismos 
Päronhalva med vispgrädde

Tisdag

Lunch Fläskkotlett*, ört- och svampsås,  brysselkål, potatismos
Bakade äpplen med kardemummagrädde

Middag Kycklinginnerfilé, citrus- och ingefärssås,  ärtor, ris 
Fruktsoppa

Onsdag

Lunch Nötstek, gräddsås, vinbärsgelé, ärtor, potatis
Rabarberkompott med hallon och vispad grädde

Middag Syrlig kycklinggryta med champinjoner, lök och dragon,  ärtor/majs/morot/bönor, potatis 
Nyponsoppa

Torsdag

Lunch Nötköttbullar, mild pepparsås,  broccoli, potatis
Aprikoser med vispad grädde

Middag Skepparströmming,  ärtor, potatismos 
Äppelkräm

Fredag

Lunch Laxburgare, vitvinssås,  broccoli, potatis
Keso- och blåbärskvarg

Middag Nötkött i krämig senap- och dragonsås,  ärtor/majs/morot/bönor, potatis 
Aprikoskompott med vispad grädde

Lördag

Lunch Fiskgryta med fänkål och saffran,  ärtor, ris
Vaniljpannacotta med skogsbär

Middag Kålpudding, lingongräddsås,  ärtor/majs/morot/bönor, potatis 
Hallonkräm med vaniljkesella

Söndag

Lunch Ugnsstekt kalkonbröst, timjansås,  ärtor/majs/morot/bönor, rostad Gotlandspotatis
Blåbärssoppa med vispad grädde

Middag Vit fisk (sejfilé), hummersås,  broccoli, potatis 
Drottningkompott

Med reservation för ändringar.                         *Innehåller fläskkött SENAST ÄNDRAD: 2022-10-18


