
Veckans meny 
v.23 2022

 

Måndag
Nationaldag

 
Tisdag
Meny vårtermin 

Onsdag
Meny vårtermin 

Torsdag
Meny vårtermin - Skolavslutning

Fredag
Kebabkryddad bönröra med vitlöksdressing och bulgur
Kebabgryta med vitlöksdressing och bulgur



Veckans meny 
v.24 2022

 

Måndag
Kökets linsruta med vegofärs, potatismos och broccoli
Tomat- och ostgratinerad falukorv, potatismos och broccoli
 
Tisdag
Tacokryddad sojafärs, gräddfil, salsa, riven ost och tortillabröd
Tacokryddad nötfärs, gräddfil, salsa, riven ost och tortillabröd

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

Torsdag
Sojafärssås och pasta 
Köttfärssås och pasta

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



Veckans meny 
v.25 2022

 

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

Onsdag
Kökets kikärtsbiff med vitlökssås, kokt potatis och rostade morötter 
Kökets panerade alaska, kall dillsås, kokt potatis och rostade morötter 

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

Fredag
Midsommarafton 



Veckans meny 
v.26 2022

 

Måndag
Stoganoff med linser, ris 
Kycklingkorv Stroganoff och ris 
 
Tisdag
Tomat- och linssås, pasta och broccoli 
Ost- och skinksås, pasta och broccoli 

Onsdag
Falafelburgare, hamburgerdressing, bröd och klyftpotatis, inlagd rödlök
Fiskburgare, dillmajonnäs, bröd och klyftpotatis, inlagd rödlök

Torsdag
Lasagne Florentine
Lasage al Forno

Fredag
Vitlöksmarinerad beanit med kall currysås och ris
Vitlökskyckling med kall currysås och ris



Veckans meny 
v.27 2022

 

Måndag
Ekologiska potatisbullar med keso, vitkålssallad och lingonsylt
Ekologiska potatisbullar med keso, vitkålssallad och lingonsylt
 
Tisdag
Kökets broccoliruta, 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
Potatis- och purjolökssoppa med tunna pannkakor och sylt
Potatis- och purjolökssoppa med tunna pannkakor och sylt

Fredag
Böngulasch med vitlöksdressing, tortillabröd och ris
Kebabkryddad kyckling med vitlöksdressing, tortillabröd och ris



Veckans meny 
v.28 2022

 

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
Grönsaksschnitzel, 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.29 2022

 

Måndag
Kökets linsruta med vegofärs, potatismos och broccoli
Tomat- och ostgratinerad falukorv, potatismos och broccoli
 
Tisdag
Tacokryddad sojafärs, gräddfil, salsa, riven ost och tortillabröd
Tacokryddad nötfärs, gräddfil, salsa, riven ost och tortillabröd

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

Torsdag
Sojafärssås och pasta 
Köttfärssås och pasta

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



Veckans meny 
v.30 2022

 

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

Onsdag
Kökets kikärtsbiff med vitlökssås, kokt potatis och rostade morötter 
Kökets panerade alaska, kall dillsås, kokt potatis och rostade morötter 

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

Fredag

Pizza med grilloumi och champinjon, vitkålssallad

Pizza med skinka, vitkålssallad



Veckans meny 
v.31 2022

 

Måndag
Stoganoff med linser, ris 
Kycklingkorv Stroganoff och ris 
 
Tisdag
Tomat- och linssås, pasta och broccoli 
Ost- och skinksås, pasta och broccoli 

Onsdag
Falafelburgare, hamburgerdressing, bröd och klyftpotatis, inlagd rödlök
Fiskburgare, dillmajonnäs, bröd och klyftpotatis, inlagd rödlök

Torsdag
Lasagne Florentine
Lasage al Forno

Fredag
Vitlöksmarinerad beanit med kall currysås och ris
Vitlökskyckling med kall currysås och ris



Veckans meny 
v.32 2022

 

Måndag
Ekologiska potatisbullar med keso, vitkålssallad och lingonsylt
Ekologiska potatisbullar med keso, vitkålssallad och lingonsylt
 
Tisdag
Kökets broccoliruta, 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
Potatis- och purjolökssoppa med tunna pannkakor och sylt
Potatis- och purjolökssoppa med tunna pannkakor och sylt

Fredag
Böngulasch med vitlöksdressing, tortillabröd och ris
Kebabkryddad kyckling med vitlöksdressing, tortillabröd och ris



Veckans meny 
v.33 2022

 

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
Grönsaksschnitzel, 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.34 2022

 

Måndag
Kikärt- och blomkålscurry med ris
Kyckling i currysås och ris
 
Tisdag
Höstmeny - Skolstart

Onsdag
Höstmeny 

Torsdag
Höstmeny 

Fredag
Höstmeny 




