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V. 2 
Må 11/1  Kycklinggryta med wokgrönsaker och cocosmjölk, bulgur    
               Veg giekorv stroganoff med bulgur 
Ti 12/1   Ugnspannkaka med sylt och keso 
               Rotfruktsmedaljonger med sylt och keso                                    
On 13/1  Lasagnette med köttfärs 
                Potatis och rotfruktsgratäng 
To 14/1  Tandoorikryddad fisk med kall örtsås och potatis 
                Broccolibiffar med kall örtsås och potatis 
Fr 15/1    Korv Stroganoff med ris  
                Sötsur veggogryta med ris 
 
V. 3 
Må 18/1   Blodpudding med sylt och leverpastej/ Potatisbullar           
                 Rotfruktspytt med fetaost 
Ti 19/1     Kökets panerade fisk med remuladsås och potatis 
                 Tortelini med tomat och örtsås  
On 20/1   Pastagratäng med osttäcke 
                 Blomkålsgratäng med västerbottenost                                               
To 21/1    Pannbiff kyckling med sås och potatismos 
                 Ratatouillegryta med potatismos 
Fr 22/1    Chili con carne med ris och mjukt bröd 
                 Pastagratäng med svamp och mjukt bröd 
 
V. 4 
Må 25/1   Fiskgratäng med oregano och tomat samt potatis                      
                 Medelhavsgryta med potatis 
Ti 26/1     Pytt i panna med rödbetor 
                 Lasagnette med fetaost och spenat 
On 27/1   Kycklingsoppa, mjukt bröd och pålägg samt frukt 
                 Broccolisoppa, mjukt bröd och pålägg samt frukt 
To 28/1    Palt med stekt fläsk, alternativt: Blodpalt 
                 Nudelwok med quorn 
Fr 29/1     Veggogryta med basilika och dijonsenap och bulgur 
                 Krämig grönsaksgryta med bulgur  
 
V. 5 
Må 1/2   Spagetti med köttfärssås                                                                              
               Spaghetti med svamp och linssås              
Ti 2/2    Kebabgryta med bulgur  
               Wokgrönsaker med cocosmjölk och bulgur                    
On 3/2   Kycklingprinskorv med potatismos 
               Veg. biffar med fetaost och soltorkade tomater, potatismos                     
To 4/2   Risgrynsgröt med mjukt bröd och pålägg 
               Cowboysoppa med mjukt bröd och pålägg                                                                                
Fr 5/2    Fiskpanetter med spenatssås och potatis  
               Ajvar relishgryta med vitkål och potatis 
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V. 6 
Må 8/2   Kycklinggryta med ajvar relish och bulgur                                   

         Bön stroganoff med bulgur 
Ti 9/2    Ugnstekt fisk med örter, citronsås och potatis 

         Greenburger med citronsås och potatis 
On 10/2  Fusiligratäng med spenat och feta ost 

          Indisk rislåda 
To 11/2   Köttsoppa med klimp, hårt bröd med ost och frukt 

          Potatis och purjolökssoppa, hårt bröd med ost och frukt  
Fr 12/2    Leverbiff med sås, varma grönsaker och potatis 

          Veggobullar med varma grönsaker och potatis 
 

V. 7 
Må 15/2   Fiskgratäng Créme Bonjour och potatis                                            

           Svamp och linsgryta med potatis     
Ti 16/2    Raggmunkar med sylt 

          Rotfruktsgratäng med osttäcke 
On 17/2   Pasta Tricolore med skinksås 

           Pasta med sojafärssås  
To 18/2   Tex Mex biffar med sås och potatismos 

           Falafel med potatismos 
Fr 19/2     Biff Stroganoff med ris  

           Chili sin carne med ris 
 

V. 8 
Må 22/2   Köttbullar med sås och makaroner                      

           Ost och linssås med makaroner 
Ti 23/2    Fiskgratäng med västerbottensost, potatis 

           Krämig gryta med quorn och dijonsenap, potatis  
On 24/2   Veggonuggets med sötsur sås och ris 

           Rotfruktspytt med örter  
To 25/2    Ugnstekt korv med potatismos 

            Bouletter med potatismos 
Fr 26/2     Nudelwok med kyckling med vitlöksdressing 

            Broccoligratäng med linser 
 

V. 9   
Må 1/3    Vegetarisk schnitzel med tsatsiki och klyftpotatis 

           Svampsås med linser och klyftpotatis 
Ti 2/3      Pastagratäng med kyckling 

           Potatis och rotfruktsgratäng 
On 3/3    Köttgryta med rotsaker och bulgur 

          Thaigryta med bulgur 
To 4/3     Ugnstekt fisk, kall sås med dill och majonnäs och potatis 

           Kikärtsrutor med kall sås och potatis 
Fr 5/3      Köttfärspaj med orientdressing   

           Sojafärspaj med orientdressing 
 
V. 10 SPORTLOV 
Fritids/förskola 
Må 8/3    Potatis och purjolökssoppa, mjukt bröd, pålägg, frukt 
Ti 9/3      Stekt lax med citronsås och potatis 
On 10/3   Potatisbullar med sylt 
To 11/3    Stekt korv med makaroner 
 Fr 12/3     Kökets val 

 
 
 

 
 

 

Dagligen serveras; 
Mjölk, hårt bröd och bordsmargarin 
Salladsbuffé med varierande råkost efter säsong. 


