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Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

2 Pytt i panna, stekt 

ägg, rödbetor 

Kotlettrad, örtsås, 

potatis och 

brytbönor 

Klimatsmart 

köttfärssås, 

spagetti  

Gratinerad fisk 

med creme fraiche 

och chili, potatis, 

ärtor 

Korv Stroganoff, 

ris/fullkornsris 

3 Köttbullar, 

makaroner, majs  

Ugnsrostade 

rotfrukter & 

potatis, kyckling, 

tsatziki 

Stekt sej, kall sås 

med ärtor och 

räkor, potatis 

Skördesoppa, 

färskostboll med 

gräslök, smörgås 

Vegetarisk Lasagne 

4 Chili con carne, 

ris/fullkornsris 

Kassler och 

potatisgratäng 

Fiskpudding, skirat 

smör, potatis, 

morötter 

Köttfärslimpa/Kål-

pudding, brunsås, 

potatis 

Pasta med ost & 

skinksås 

5 Ugnstekt falukorv, 

stuvade makaroner 

Fläskköttsgryta 

med rotsaker och 

apelsin, potatis 

Stekt spätta med 

remouladsås, 

potatis, citron, 

ärtor 

Tacosoppa med 

creme fraiche klick, 

smörgås 

Fisk och 

skaldjursgryta, 

potatis 

6 Krämig 

kycklinggryta, pasta 

Varm korv med 

potatismos, 

grillgurka 

Kokt torsk, ägg och 

persiljesås, potatis, 

ärtor 

Spenatsoppa med 

ägghalva, smörgås 

Köttfärsgratäng 

med potatis, 

broccoli  

7 Kökets chicken 

nuggets, currysås, 

ris/fullkornsris 

Grönsakssoppa, 

smörgås  

Minisemla  

Fiskbullar i dillsås, 

potatis, 

regnbågsmorötter 

Köttbullar med sås, 

potatis, lingonsylt 

Pasta med krämig 

vegetarisk sås 
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Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

8 Klimatsmart 

köttfärssås, 

spagetti  

Kotlettrad, örtsås, 

potatis och 

brytbönor 

Thaikyckling, pasta Kryddig fisk-

gratäng, potatis, 

ärtor 

Korv Stroganoff, 

ris/fullkornsris 

9 Köttbullar, 

makaroner, majs 

Ugnsrostade 

rotfrukter & 

potatis, kyckling, 

tsatziki 

Stekt sej, kall sås 

med ärtor och 

räkor, potatis 

Tomatsoppa – bygg 

din egen soppa, 

smörgås 

Vegetarisk Lasagne 

10 Pasta med ost och 

broccolisås 

Kassler och 

potatisgratäng 

Tomat och 

rotsaksbakad fisk,  

potatis 

Köttfärslimpa/Kål-

pudding, brunsås, 

potatis 

Pastagratäng med 

kyckling 

11 Ugnstekt falukorv, 

stuvade makaroner 

Biff Stroganoff,  

ris/fullkornsris, 

brytbönor 

Stekt spätta med 

remouladsås, 

potatis,  ärtor 

Cowboysoppa, 

creme fraiche klick, 

smörgås 

Skinkfrestelse,  

broccoli  

12 Krämig 

kycklinggryta, pasta 

Fisk Björkeby, 

potatis, majs 

Varm korv med 

potatismos, 

grillgurka  

Stekt torsk, stuvad 

spenat, potatis 

Köttfärsgratäng 

med potatis 

13 Pasta med ost och 

skinksås 

Hemlagad pannbiff, 

stekt lök, sås, 

potatis  

Spenatsoppa med 

ägghalva, smörgås  

 

Ugnstekt lax, kall 

sås, potatis  

Påsklunch 

 

Långfredag 
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Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

14  

Annandag Påsk 

Kotlettrad, örtsås, 

potatis brytbönor 

Klimatsmart 

köttfärssås, 

spagetti 

Gratinerad fisk 

med creme fraiche 

och chili, potatis, 

ärtor 

Korv Stroganoff, 

ris/fullkornsris 

15 Pasta med krämig 

sås 

Köttbullar, 

potatismos, majs, 

lingonsylt  

Stekt sej, kall sås 

med ärtor och 

räkor, potatis 

Tomatsoppa – bygg 

din egen soppa, 

smörgås 

Vegetarisk Lasagne 

16 Chili con carne, 

ris/fullkornsris 

Kassler och 

potatisgratäng 

Fiskpudding, skirat 

smör, potatis, 

morötter 

Köttfärslimpa/Kål-

pudding, brunsås, 

potatis 

Pasta med skinksås 

17 Ugnstekt falukorv, 

stuvade makaroner 

Fiskpudding, skirat 

smör, potatis 

Tacobuffé Vårgrön sparris-

soppa med ägg och 

laxboll, smörgås 

Pasta med lax och 

spenat 

18  

1:a MAJ 

Varm korv med 

potatismos, 

grillgurka 

Pasta med 

kycklingsås 

Fisksoppa med 

rotfrukter, 

smörgås 

Tacogratäng med 

vitlöksklick 

19 Kökets chicken 

nuggets, currysås, 

ris/fullkornsris 

Salladsbuffe, 

dressing, smörgås 

Fiskbullar i dillsås, 

potatis, 

regnbågsmorötter 

 

Kristi Himmelsfärd 

Vad köket erbjuder 
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Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

20 Klimatsmart 

köttfärssås, 

spagetti  

Kotlettrad, örtsås, 

potatis och 

brytbönor 

Kycklinglasagne Fiskgratäng 

Bonjour, potatis, 

ärtor 

Korv Stroganoff, 

ris/matvete 

21 Köttbullar, 

makaroner, majs 
 

Kalops, potatis, 

rödbetor 

Stekt sej, kall sås 

med ärtor och 

räkor, potatis 

Tomatsoppa – bygg 

din egen soppa, 

smörgås 

Hamburgare, 

dressing och mos 

22 Chili con carne, 

ris/matvete 

Kassler och 

potatisgratäng 

Fiskgratäng med 

soltorkade tomater, 

potatis, majs 

Köttfärslimpa/Kål-

pudding, brunsås, 

potatis 

Skinkfrestelse, 

kokt broccoli 

23 Ugnstekt falukorv, 

stuvade makaroner 

Fiskburgare, 

remouladsås, 

potatismos, ärtor  

 

Sveriges 

Nationaldag 

Tacosoppa med 

creme fraiche klick, 

smörgås 

Pasta med lax och 

spenat 

24 Krämig 

kycklinggryta, pasta 

Salladsbuffé, 

dressing och 

smörgås 

Kokt torsk, ägg och 

persiljesås, potatis, 

ärtor 

Potatis och 

purjolökssoppa, 

smörgås  

 

Köttfärsgratäng 

med potatis 

25 Pasta med krämig 

vegetarisk sås  

Varm korv, 

potatismos 

Vad köket erbjuder Vad köket erbjuder  

Midsommarafton 



 


