
Veckans meny 
v.19 2022

Måndag
Tikka Masla med bönor, bulgur, rostad blomkål 
Kyckling Tikka Masla, bulgur, rostad blomkål 
 
Tisdag
Lins- och rotfruktssås, pasta och marinerade bönor
Köttfärssås, pasta och marinerade bönor

Onsdag
Moussaka på sojafärs, kall salsacrème, tomatsallad med oliver
Kökets panerade alaska, tartarsås, kokt potatis och picklade morötter 

Torsdag
Blomkålssoppa med örtolja, tunna pannkakor, sylt, rostade solroskärnor
Blomkålssoppa med örtolja, tunna pannkakor, sylt, rostade solroskärnor

Fredag
Tacokryddad färsgratäng (sojafärs, potatis), morötter 
Tacokryddad köttfärsgratäng (nötfärs, potatis), morötter 



Veckans meny 
v.20 2022

 

Måndag
Quorn Stroganoff serveras med ris och rostad broccoli
Korv Stroganoff serveras med ris och rostad broccoli
 
Tisdag
Vegobullar med gräddsås, kokt potatis, lingonsylt och rostade morötter 
Köttbullar med gräddsås, kokt potatis, lingonsylt och rostade morötter 

Onsdag
Broccoli- och ostsås, pasta, sallad med spenat och rostade solroskärnor
Krämig laxsås, pasta, sallad med spenat och rostade solroskärnor

Torsdag
Lasagne med aubergine och salladsost, tomat- och linssallad 
Rotfruktslasagne med keso, tomat- och linssallad

Fredag
Gulasch på bönor, vitlöksdressing, tortillabröd, bulgur med smak av persilja & 
Kebabkryddad kyckling med vitlöksdressing, tortillabröd, bulgur med smak av 
persilja & tomat



Veckans meny 
v.21 2022

 

Måndag
Bönchili, kall majscrème, bulgur och morötter 
Kökets chiligryta, gräddfil, bulgur och morötter 
 
Tisdag
Soja- och chilimarinerad tofu, äggnudlar och grönsakser i kokosmjölk 
Soja- och chilimarinerad kyckling, äggnudlar och grönsakser i kokosmjölk 

Onsdag
Zucchinigratäng med keso & örter, kokt potatis och picklade morötter 
Kökets panerade fisk med remouladsås, kokt potatis och ärter 

Torsdag
Kristi Himmelfärds dag 

Fredag
Kryddstekt beanit (bondböna), bearnaisesås, potatisgratäng och rostad broccoli 
Kryddstekt kyckling, bearnaisesås, potatisgratäng och rostad broccoli 



Veckans meny 
v.22 2022

 

Måndag
Korma med bönor, ris, rostad broccoli och blomkål
Kyckling Korma, ris, rostad broccoli och blomkål

Tisdag
Quorngryta med röd curry och kokos, pasta, tomatsallad med linser
Krämig pastasås med morot & paprika, pasta, tomatsallad med linser

Onsdag
Moussaka på sojafärs, salsacrème och broccoli 
Örtbakad sej med krämig citronsås, potatismos och broccoli

Torsdag
Vegobullar med stuvade makaroner och morötter 
Köttbullar med stuvade makaroner och morötter 

Fredag
Tandoorikryddade linsbiffar med raita, bulgur, rostad blomkål & rostade ärter
Tandoorikryddad kyckling med raita, bulgur, rostad blomkål & rostade ärter



Veckans meny 
v.23 2022

 

Måndag
Nationaldagen

Tisdag
Morot- och zucchinisås, pasta och marinerade bönor
Köttfärssås, pasta och marinerade bönor

Onsdag
Moussaka på sojafärs, kall salsacrème, tomatsallad med oliver
Kökets panerade alaska, tartarsås, kokt potatis och picklade morötter 

Torsdag 
Black beanburgare med hamburgerdressing, bröd, klyftpotatis och picklad rödlök
Hamburgare med hamburgerdressing, bröd, klyftpotatis och picklad rödlök

Fredag -  Sommarmatsedel 
Kebabkryddad bönröra, vitlöksdressing, bulgur och rostade ärter 
Kebabgryta, vitlöksdressing, bulgur och rostade ärter 


