Tirsdag
d.01.01.
Tirsdag
d.25.12

Menuplan for uge 01- 2019
Menuplan for uge 52- 2018
Stegt kylling med paprikasovs, kartofler og broccoli samt råkost
Høns
i asparges
tarteletter . kartofler og gulerødder
Frikadeller
med med
hvidkålsstuvning
Sveskegrød
med mælk
Hvidkålsrouletter
med muskatsovs , kartofler og broccolisalat
Henkogte
pærer
med
chokoladesovs
Skovbærgrød
med
mælk

Onsdag
d.02.01.
Onsdag
d.26.12

Bagte æbler
og hasselnødder
samt flødeskum
Forloren
hare med kanel
vildtsovs,
kartofler og rødkål
evt. salat
Stegt
sild med
kartofler
og gulerødder med citron og sesam
Millionbøf
medpersillesovs,
kartoffelmos
samt edamamebønner
Oksekødssuppe
med kødmed
og melboller
Hamburgerryg, kålpølse
grønlangkål, brunede kartofler og stegte rodfrugter
Jordbærgrød
Jordbærgrødmed
medmælk
mælk

Torsdag
d. 03.01.
Torsdag
d.27.12

Abrikostrifli
med
flødeskum
Farseret
porre
med
skysovs , kartofler og gulerødder
Hakkebøf
med
skysovs
, kartofler og
løg samtrisgulerodsråkost
Kalkungryde
med
mangochutney
ogbløde
kokosmælk,
og bagte tomater
Ananasfromage
flødeskum
Mørbrad af gris med
a la creme
med persillekartofler og broccolisalat
Kirsebærgrød
med
mælk
Oksekødssuppe
med
kød og melboller

Fredag
D04.01.
Fredag
d.28.12.

Blommegrød med
mælk
Hjertemillionbøf
af ungkvæg
med kartoffelmos og salat
Frikadeller
hvid løgsovs, kartofler
samt
salatspinat,
Platte medmed
leverpostej/bacon,
laks med
stuvet
Æbleskiver
med syltetøj
Skipperlabskovs
med kalvekød, smør og edamamebønner med citron og sesam
Sveskegrød
medmed
mælk
Sherryfromage
flødeskum

Lørdag
d.05.01.
Lørdag
d.29.12.

Abrikosgrødmed
med
mælk kartofler og rosenkål
Karbonade
skysovs,
Sprængt
kam
af gris
, aspargessovs
kartofler
blande
grønsager
Karbonade
med
skysovs,
kartoffelgratin
medog
porre
og hvidlød
samt broccolisalat
Citronfromage
med
flødeskum
Ribbensteg med
skysovs
,kartofler og rødkål
Sveskegrød
med
mælk
Skovbærgrød
med
mælk

Søndag
d.
06.01.
Søndag
d. 30.12.

Cheesecake
med solbærsirup
Braiseret
okseinderlår
med skysovs, kartofler og cherrytomater med løg
Italiensk
inspirerede
kødboller
i tomat-flødesovs,
pasta og salat
Stegt kylling
med persille,
skysovs
og kartofler, edamamebønner,
citron, sesam
Blommetrifli
Boller i karrymed
medflødeskum
ris og ærter
Jordbærgrød
Jordbærgrødmed
medmælk
mælk

Mandag
d.
07.01.
Mandag
D31.12.

Hummersuppe
med
og hummerhaler
Paneret
kotelet af
griscognac
med champignonsovs
, kartofler og bagte rødbeder
Kylling
i karry
med rosiner
og æbler, arislaog
gulerodsråkost
Braiseret
kalveyderlår,
champignon
creme
samt bagte bønner med mandler
Cremet
aspargessuppe
medsennepssovs,
kødboller kartofler og gulerødder- broccolisalat
Hvidvinsdampet
torsk med
Kirsebærgrød
med pistacie,
mælk chokoladeganache samt hindbærmousse
Konfektkage med

