
Veckans meny 
v.24 2021

 

Måndag
Morot- och zucchinisås, pasta 
Kycklingfärssås med timjan och citron, pasta 
 
Tisdag
BBQ-kryddad beanit, gräddfil, tortillabröd och ris 
BBQ-kryddad kyckling, gräddfil, tortillabröd och ris 

Onsdag
Ekologisk grönsaksbiff med tartarsås, kokt potatis och ärter 
Alaskapanett med tartarsås, kokt potatis och ärter 

Torsdag
Lasagnette med linssås
Lasagnette al Forno

Fredag
Ekologiska linsbites med gräddsås, kokt potatis och lingonsylt
Ekologiska köttbullar med gräddsås, kokt potatis och lingonsylt



Veckans meny 
v.25 2021

 

Måndag
Kikärtsgryta med gräddfil och ris
Kebabgryta med gräddfil och ris
 
Tisdag
Pastasallad med salladsost, bönor och oliver, Rhode Islandsås 
Pastasallad med skinka och ost, Rhode Islandsås 

Onsdag
Zucchinigratäng med keso och örter, kokt potatis och morötter 
Fisk Björkeby med kokt potatis och morötter 

Torsdag
Sojafärssås och pasta 
Köttfärssås och pasta

Fredag
Midsommarafton 



Veckans meny 
v.26 2021

 

Måndag
Chili sin carne med öländska bönor, ris 
Chili con carne med öländska bönor, ris 
 
Tisdag
Bouletter och stuvade makaroner, morötter 
Ekologiska köttbullar (kyckling) och stuvade makaroner, morötter 

Onsdag
Kökets kikärtsbiff med citroncrème, kokt potatis och rostade morötter 
Örtbakad alaska med citroncrème, kokt potatis och rostade morötter 

Torsdag
Broccolisoppa med tunna pannkakor och sylt
Broccolisoppa med tunna pannkakor och sylt

Fredag
Tikka Masala med bönor, bulgur 
Kyckling Tikka Masala och bulgur 



Veckans meny 
v.27 2021

 

Måndag
Tacokryddad sojafärsröra med majs, gräddfil och ris  
Tacokryddad köttfärsröra med majs, gräddfil och ris  
 
Tisdag
Tomat- och linssås, pasta och broccoli 
Ost- och skinksås, pasta och broccoli 

Onsdag
Ekologisk grönsaksbiff med örtcrème och kokt potatis
Kökets panerade alaska pollock med kall dillsås och kokt potatis

Torsdag
Kikärtscurry och bulgur
Vitlökskyckling med kall currysås och bulgur

Fredag
Bönchili med vitlökssås, klyftpotatis, rostade morötter 
Kebabröra med vitlökssås, klyftpotatis, rostade morötter 



Veckans meny 
v.28 2021

 

Måndag
Stoganoff med linser, ris 
Korv Stroganoff och ris 
 
Tisdag
Kökets grönsaksbiff, stuvad morot och kokt potatis 
Köttfärslimpa med gräddsås och kokt potatis 

Onsdag
Quorn Björkeby med kokt potatis och ärter 
Fisk Björkeby med kokt potatis och ärter 

Torsdag
Blomkålssoppa med tunna pannkakor och sylt
Blomkålssoppa med tunna pannkakor och sylt

Fredag
Ekologiska potatisbullar med keso, vitkålssallad och lingonsylt
Ekologiska potatisbullar med keso, vitkålssallad och lingonsylt



Veckans meny 
v.29 2021

 

Måndag
Korma med bönor, bulgur och rostad blomkål 
Kyckling Korma med bulgur och rostad blomkål 
 
Tisdag
Morot- och zucchinisås, pasta 
Ost- och skinkssås, pasta

Onsdag
Green burger, tartarsås, kokt potatis och ärter 
Kökets panerade alaska, tartarsås, kokt potatis och ärter 

Torsdag
BBQ-kryddad beanit, gräddfil, tortillabröd och ris 
BBQ-kryddad kyckling, gräddfil, tortillabröd och ris 

Fredag
Lasagnette med linssås 
Lasagnette al Forno 



Veckans meny 
v.30 2021

 

Måndag
Kikärtsgryta med gräddfil och bulgur
Kebabgryta med gräddfil och bulgur
 
Tisdag
Pastasallad med salladsost, bönor och oliver, Rhode Islandsås 
Pastasallad med skinka och ost, Rhode Islandsås 

Onsdag
Grönsakslåda med quorn och potatis, kall salsacrème 
Fisk Björkeby med kokt potatis och ärter

Torsdag
Sojafärssås och pasta 
Köttfärssås och pasta

Fredag

Kökets bönburgare, hamburgerdressing, bröd, klyftpotatis och grönsaker 

Hönsfärsburgare, hamburgerdressing, bröd, klyftpotatis och grönsaker 



Veckans meny 
v.31 2021

 

Måndag
Chili sin carne med öländska bönor, ris 
Chili con carne med öländska bönor, ris 
 
Tisdag
Bouletter och stuvade makaroner, morötter 
Ekologiska köttbullar (kyckling) och stuvade makaroner, morötter 

Onsdag
Kökets kikärtsbiff med citroncrème, kokt potatis och rostade morötter 
Örtbakad sej med citroncrème, kokt potatis och rostade morötter 

Torsdag
Broccolisoppa med tunna pannkakor och sylt
Broccolisoppa med tunna pannkakor och sylt

Fredag
Tikka Masala med bönor, bulgur 
Kyckling Tikka Masala och bulgur 



Veckans meny 
v.32 2021

 

Måndag
Vitlöksdoftande beanit med kall currysås och potatisklyftor 
Vitlökskyckling med kall currysås och potatisklyftor 
 
Tisdag
Tomat- och linssås, pasta och broccoli 
Ost - och skinksås, pasta och broccoli 

Onsdag
Ekologisk grönsaksbiff med örtcrème och kokt potatis
Kökets panerade alaska pollock med kall dillsås och kokt potatis

Torsdag
Tacokryddad sojafärs, salsa, gräddfil, tortilla, riven ost och grönsaker
Tacokryddad köttfärs, salsa, gräddfil, tortilla, riven ost och grönsaker

Fredag
Bönchili med vitlöksdressing, bulgur och rostade morötter 
Kebabröra med vitlöksdressing, bulgur och rostade morötter 



Veckans meny 
v.33 2021

 

Måndag
Korma med bönor 
Kyckling Korma 
 
Tisdag
Crème fraiche- och chiligratinerad quorn, potatismos
Crème fraiche- och chiligratinerad falukorv, potatismos

Onsdag
Höstmeny - Skolstart

Torsdag
Höstmeny 

Fredag
Höstmeny 


