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Måndag
Kikärtsgryta, kall myntayoghurt, bulgur och rostade ärter
Kebabgryta, kall myntayoghurt, bulgur och rostade ärter 
 
Tisdag
Vegobullar med stuvade makaroner och morötter 
Stekt falukorv med stuvade makaroner och morötter 

Onsdag
Zucchinigratäng med keso och örter, potatis, picklade morötter 
Kökets panerade alaska pollock, tartarsås, potatis, picklade morötter 

Torsdag
Kökets soppa med mjukt bröd och pålägg  
Kökets soppa med mjukt bröd och pålägg  

Fredag
Lasagne Florentine (spenat & ost), rostade rotfrukter 
Lasagne med kyckling och tomat, rostade rotfrukter 
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Måndag
Kycklingkorv Stroganoff, bulgur och morötter 
Stroganoff med linser, bulgur och morötter 
 
Tisdag
Tacokryddad sojafärs, salsa, gräddfil, riven ost, tortilla och grönsaker 
Tacokryddad nötfärs, salsa, gräddfil, riven ost, tortilla och grönsaker 

Onsdag
Fritata med potatis och grönsaker, morötter
Örtbakad fisk, kall citroncrème, potatis och morötter

Torsdag
Ost- och broccolisås, pasta, rostad broccoli med solroskärnor
Ost- och skinksås, pasta, rostad broccoli med solroskärnor

Fredag
Linsbites med gräddsås, kokt potatis, pressgurka och lingonsylt
Köttbullar med gräddsås, kokt potatis, pressgurka och lingonsylt
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Måndag
Potatisbullar med keso, lingonsylt och vitkålssallad 
Potatisbullar med skink- och purjolöksfräs, lingonsylt och vitkålssallad 
 
Tisdag
Tomat- och rotfruktssås, pasta och marinerade bönor
Köttfärssås, pasta och marinerade bönor

Onsdag
Majs- och jalapenobiffar, coleslaw på rödkål och äpple, kokt potatis
Fisk Björkeby (alaska pollock) med kokt potatis

Torsdag
Krämig potatis- och purjolökssoppa, mjukt bröd och pålägg
Amirs kycklingsoppa, mjukt bröd och pålägg

Fredag
BBQ-kryddad beanit (ärtprotein), chilimajonnäs, bulgur, tortilla och rostad majs 
BBQ-kryddad kyckling, chilimajonnäs, bulgur, tortilla och rostad majs 
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Måndag
Tikka Masla med bönor, bulgur, sallad med äpple och honung 
Kyckling Tikka Masla, bulgur, sallad med äpple och honung 
 
Tisdag
Lasagne med aubergine och fetaost, tomat- och linssallad 
Lasagne (nötfärs), tomat- och linssallad  

Onsdag
Broccoli- och ostsås, pasta och morötter 
Ugnsstekt lax, kall sås, kokt potatis och morötter  

Torsdag
Sojafärsruta med gräddsås, kokt potatis, rårörda lingon och pressgurka
Köttfärsruta med gräddsås, kokt potatis, rårörda lingon och pressgurka

Fredag

Gulärtsfalafel med vitlöksdressing, tortillabröd, bulgur med smak av chili och paprika 

Kebabkryddad kyckling med vitlöksdressing, tortillabröd ochbulgur med smak av chili 
och paprika 
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Måndag
Chili sin carne med gräddfil, mathavre och morötter 
Chili con carne med gräddfil, mathavre och morötter 
 
Tisdag
Pastagratäng med tomat och mozzarella, rostade rotfrukter 
Gratinerad pastagratäng med kycklingfärs, rostade rotfrukter 

Onsdag
Kökets rödbetsbiff med fetaostcréme, kokt potatis och ärter 
Kökets panerade fisk med remouladsås, kokt potatis och ärter 

Torsdag
Grön ärtsoppa med örtolja, mjukt bröd, pålägg och rostade solroskärnor
Blomkålssoppa med örtolja, mjukt bröd, pålägg och rostade solroskärnor

Fredag
Kökets bönburgare, chilimajonnäs, bröd, ugnsstekt klyftpotatis och picklad rödlök
Hamburgare, chilimajonnäs, bröd, ugnsstekt klyftpotatis och picklad rödlök
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Måndag
Quorn i currysås, bulgur, rostad blomkål & ärter  
Kyckling i currysås, bulgur, rostad blomkål & ärter  
 
Tisdag
Sojafärssås, pasta och marinerade bönor 
Köttfärssås med pasta och marinerade bönor 

Onsdag
Grönsaksbiff med citroncrème, potatismos och råkost 
Panerad fisk med potatismos och råkost

Torsdag
Stroganoff med linser, ris och morötter 
Korv Stroganoff (falukorv) med ris och morötter 

Fredag
BBQ-kryddade sojabitar, chilimajonnäs, bulgur, tortilla och rostad majs 

BBQ-kryddad kyckling, chilimajonnäs, bulgur, tortilla och rostad majs 
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Måndag
Jambalaya med grönsaker och ägg, rostad broccoli med solroskärnor
Ost- och skinksås, pasta, rostad broccoli med solroskärnor

Tisdag
Bouletter med gräddsås, potatis, lingonsylt och pressgurka 
Kycklingköttbullar med gräddsås, potatis, lingonsylt och pressgurka 

Onsdag
Kökets kikärtsbiff med kall currydressing potatismos och morötter 
Fisk med vitlöks- och currytäcke, potatismos och morötter 

Torsdag
Linssoppa, aioli, mjukt bröd, ost, morotsstavar, rostade frön & ärter
Milanesesoppa med aioli, mjukt bröd, skivad ost, morotsstavar, rostade solrosfrön &  
ärter

Fredag
Fajitakryddad beanit, gräddfil, tortillabröd, ris, rostad majs och picklad rödlök
Fajitakryddad kyckling, gräddfil, tortillabröd, ris, rostad majs och picklad rödlök
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Måndag
Kikärtsgryta, kall myntayoghurt, bulgur och rostade ärter
Kebabgryta, kall myntayoghurt, bulgur och rostade ärter 
 
Tisdag
Vegobullar med stuvade makaroner och morötter 
Stekt falukorv med stuvade makaroner och morötter 

Onsdag
Zucchinigratäng med keso och örter, potatis, picklade morötter 
Kökets panerade alaska pollock, tartarsås, potatis, picklade morötter 

Torsdag
Grönsakssoppa med mjukt bröd och pålägg  
Grönsakssoppa med mjukt bröd och pålägg  

Fredag
Lasagne Florentine (spenat & ost), rostade rotfrukter 
Lasagne med kyckling och tomat, rostade rotfrukter 
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Måndag
Kycklingkorv Stroganoff, bulgur och morötter 
Stroganoff med linser, bulgur och morötter 
 
Tisdag
Tacokryddad sojafärs, salsa, gräddfil, riven ost, tortilla och grönsaker 
Tacokryddad nötfärs, salsa, gräddfil, riven ost, tortilla och grönsaker 

Onsdag
Fritata med potatis och grönsaker, morötter
Citronbakad lax, kall citroncrème, potatis och morötter

Torsdag
Ost- och broccolisås, pasta, rostad broccoli med solroskärnor
Ost- och skinksås, pasta, rostad broccoli med solroskärnor

Fredag
Linsbites med gräddsås, kokt potatis, pressgurka och lingonsylt
Köttbullar med gräddsås, kokt potatis, pressgurka och lingonsylt
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Måndag
Grönsakssoppa, mjukt bröd, skivad ost 
Risgrynsgröt, mjukt bröd, skinka och frukt 
 
Tisdag
Tomat- och rotfruktssås, pasta och marinerade bönor
Köttfärssås, pasta och marinerade bönor

Onsdag
Majs- och jalapenobiffar, coleslaw på rödkål och äpple, kokt potatis
Fisk Björkeby (alaska pollock) med kokt potatis

Torsdag
Julbuffé

Fredag
Potatisbullar med keso, lingonsylt och vitkålssallad 
Potatisbullar med skink- och purjolöksfräs, lingonsylt och vitkålssallad 



Veckans meny 
v51 2021

Måndag
Tikka Masla med bönor, bulgur, sallad med äpple och honung 
Kyckling Tikka Masla, bulgur, sallad med äpple och honung 
 
Tisdag
Lasagne med aubergine och fetaost, tomat- och linssallad 
Lasagne (nötfärs), tomat- och linssallad  

Onsdag
Broccoli- och ostsås, pasta och morötter 
Ugnsstekt lax, kall sås, kokt potatis och morötter  

Torsdag
Sojafärsruta med gräddsås, kokt potatis, rårörda lingon och pressgurka
Köttfärsruta med gräddsås, kokt potatis, rårörda lingon och pressgurka

Fredag
Julafton
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Måndag
Chili sin carne med gräddfil, ris och morötter 
Chili con carne med gräddfil, ris och morötter 
 
Tisdag
Pastagratäng med tomat och mozzarella, broccoli 
Gratinerad pastagratäng med kycklingfärs, broccoli

Onsdag
Kökets rödbetsbiff med fetaostcréme, kokt potatis och ärter 
Kökets panerade fisk med remouladsås, kokt potatis och ärter 

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

Fredag
Nyårsafton 
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Måndag
Tandoorikryddad kyckling med raita, bulgur, rostad blomkål
Tandoorikryddade linsbiffar med raita, bulgur, rostad blomkål
 
Tisdag
Sojafärssås, pasta och marinerade bönor 
Köttfärssås med pasta och marinerade bönor 

Onsdag
Grönsaksbiff med citroncrème, kokt potatis och ärter
Fisk Björkeby med kokt potatis och ärter 

Torsdag
Trettondagen 

Fredag
Falafelburgare, dressing, bröd, ugnsstekt klyftpotatis och picklad rödlök
Hamburgare, dressing, bröd, ugnsstekt klyftpotatis och picklad rödlök


