
Skola Åmål kommun
VECKA 34

MÅNDAG

17 AUG Spaghetti med quornfärssås, riven ost

Spaghetti med köttfärssås, riven ost

Kikärtsbiff med tortillabröd och sallad, vitlöksås

TISDAG

18 AUG Potatis- och grönsaksgratäng med örter och tomat

Fiskpudding med skirat smör, potatis och ärter

Kycklingfärsbolognese med pasta

ONSDAG

19 AUG Veg. Thaigryta med basmatiris/ matvete

Thaikyckling med basmatiris/ matvete

Pasta med lax och spenat i citronsås

TORSDAG

20 AUG Vegoburgare med bröd, mos och dressing

Hamburgare med bröd, mos och dressing

FREDAG

21 AUG Italiensk ostsoppa- Bygg din egen // Mjukt bröd & ost, frukt

Surprise



Skola Åmål kommun
VECKA 35

MÅNDAG

24 AUG Veg. Chili sin carne med ris / bulgur

Chili con carne med ris / bulgur

Fish´n slaw (med tortilla, cole slaw och salsa)

TISDAG

25 AUG Sötstark blomkålscurry med ananas, matvete

Fiskgratäng med soltorkade tomater, potatis

Italienska köttbullar i tomatsås med spaghetti

ONSDAG

26 AUG Champinjon- och tomatsås med spenat, pasta

Pasta med kycklingsås

Grönkålspaj med skinka, senapscremé

TORSDAG

27 AUG Kikärtsbiff med korvbröd och aioli, mos

Hot cod (stekt fisk) med korvbröd och aioli, potatismos

Kycklingsallad med pasta, quinoa och mango, sweetchilidressing

FREDAG

28 AUG Grönsakspytt, rödbetor

Pytt i panna och rödbetor

Surprise



Skola Åmål kommun
VECKA 36

MÅNDAG

31 AUG Falafel med green garlicsås och durumvete

Köttbullar med potatismos, brunsås och lingonsylt

Bulgursallad med melon, ruccola och fetaost

TISDAG

1 SEP Quorn Stroganoff med havreris

Biff Stroganoff med havreris

Räksallad med avokadodip

ONSDAG

2 SEP Potatis- och rotfruktsgratäng med kikärtor och solroskärnor

Ugnsbakad fisk med curryremoulad, potatis

Köttbullar och stuvade makaroner

TORSDAG

3 SEP Couscous-schnitzel, klyftpotatis, tsatziki

Kyckling med klyftpotatis & tsatziki

FREDAG

4 SEP Potatis- och morotssoppa med smak av chili, creme fraicheklick, 
mjukt bröd

Surprise



Skola Åmål kommun
VECKA 37

MÅNDAG

7 SEP Karlbergs pastasås med cellentani, riven ost och kryddiga frön

Krämig Kycklinggryta med curry, pasta

Korvwok med karibisk touch

TISDAG

8 SEP Kikärtsbiff och potatisgratäng

Kassler och potatisgratäng

Thaigryta med kycklingfärs, havreris

ONSDAG

9 SEP Broccolimedaljong med grön örtsås och potatismos

Stekt sej med grön örtsås och potatismos

Ceasarsallad, bröd

TORSDAG

10 SEP Quorngryta med persika och kokos, potatis

Kökets köttfärsbiff med brunsås, potatis och lingonsylt

Surprise

FREDAG

11 SEP Potatisbullar med lingonsylt /krämig lingon- & örtyoghurt

Potatisbullar / Blodpudding, lingonsylt / krämig lingon- & örtyoghurt

Surprise



Skola Åmål kommun
VECKA 38

MÅNDAG

14 SEP Pasta med paprika och squashsås

Kycklingsås Romana (paprika, lök, & apelsin), pasta

Pulled BBQ vego med pitabröd, sallad och dressing

TISDAG

15 SEP Tacopastalåda toppad med nachochips, gräddfil

Kryddig Fiskgratäng med kokt potatis

Köttbullar och stuvade makaroner

ONSDAG

16 SEP Kryddig quorngryta, havreris

Köttgryta med morot och champinjoner, potatis

Gratinerad kyckling med tomat, havreris

TORSDAG

17 SEP Broccolimedaljong med remouladsås och potatis

Stekt rödspätta med remouladsås, potatis och citron

Kikärtsbiff med couscouspytt och ruccolasås

FREDAG

18 SEP Tomatsoppa- Bygg din egen // Fralla & ost, frukt

Surprise



Skola Åmål kommun
VECKA 39

MÅNDAG

21 SEP Sojakorv med bröd, potatismos och gurkmajonnäs

Varmkorv med bröd, potatismos och gurkmajonnäs

Pasta med bacon- och champinjonsås

TISDAG

22 SEP Salladsbuffe med dressing och bröd

ONSDAG

23 SEP Kikärtsbiff med kall sås, potatis och broccoli

Stekt fisk med kall sås smaksatt med rödlök, potatis 

Sallad och dressing- Kockens val

TORSDAG

24 SEP Lov

FREDAG

25 SEP Lov



Skola Åmål kommun
VECKA 40

MÅNDAG

28 SEP Spaghetti med quornfärssås, riven ost

Spaghetti med köttfärssås, riven ost

Kikärtsbiff med tortillabröd, sallad och vitlöksås

TISDAG

29 SEP Potatis- och grönsaksgratäng med örter och tomat, grönsaksbiff

Fiskpudding med skirat smör, potatis och ärter

Kycklingfärsbolognese med pasta

ONSDAG

30 SEP Veg. Thaigryta med basmatiris/ matvete

Thaikyckling med basmatiris/ matvete

Pasta med lax och spenat i citronsås

TORSDAG

1 OKT Vegoburgare med bröd, mos och dressing

Kycklingburgare, bröd, mos och mangorajdressing

FREDAG

2 OKT Italiensk ostsoppa- Bygg din egen // Mjukt bröd & ost, frukt

Surprise



Skola Åmål kommun
VECKA 41

MÅNDAG

5 OKT Veg. Chili sin carne med ris / bulgur

Chili con carne med ris / bulgur

Fish´n slaw (med tortilla, cole slaw och salsa)

TISDAG

6 OKT Caribeanbiff med kall sås och potatis

Stekt sej med kall sås och potatis 

Italienska köttbullar i tomatsås med spaghetti

ONSDAG

7 OKT Champinjon- och tomatsås med spenat, pasta

Pasta med kycklingsås

Räksallad med avokadodip och nachochips

TORSDAG

8 OKT Sötstark blomkålscurry med ananas, matvete

Kokt sej med ägg- och persiljesås, potatis, kokta ärtor

Pastagratäng med broccoli och kyckling

FREDAG

9 OKT Vegetarisk Stroganoff med havreris

Korv Stroganoff med havreris

Surprise



Skola Åmål kommun
VECKA 42

MÅNDAG

12 OKT Grönsaksbullar med vitlöksyoghurt och durumvete

Köttbullar med brunsås, potatis och lingonsylt

Ost- och purjolökspaj med örttopping

TISDAG

13 OKT Quorngulasch med potatis/ bulgur

Gulaschgryta med potatis / bulgur

Broccolisallad med fetaost och rostad sötpotatis

ONSDAG

14 OKT Kikärtsbiff med korvbröd och aioli, mos

Hot cod (stekt fisk) med korvbröd och aioli, potatismos

Kycklingsallad med pasta, quinoa och mango, sweetchilidressing

TORSDAG

15 OKT Couscous-schnitzel, kall bearnaisesås & klyftpotatis

Krämig spaghetti med lax och bacon

FREDAG

16 OKT Potatis- och morotssoppa med smak av chili, creme fraicheklick, 
mjukt bröd

Surprise



Skola Åmål kommun
VECKA 43

MÅNDAG

19 OKT Karlbergs pastasås med cellentani, riven ost och kryddiga frön

Krämig Kycklinggryta med curry, pasta

Skinkpaj med tomat och fetaost

TISDAG

20 OKT Kikärtsbiff / Broccoliburgare och potatisgratäng

Kassler och potatisgratäng

Thaigryta med kycklingfärs, havreris

ONSDAG

21 OKT Quorngryta med majs och fetaost, potatis

Fiskbullar i dillsås, potatis

Ceasarsallad, bröd

TORSDAG

22 OKT Veg. Lasagne

Lasagne

FREDAG

23 OKT Potatisbullar med lingonsylt /krämig lingon- & örtyoghurt

Potatisbullar / Blodpudding, lingonsylt / krämig lingon- & örtyoghurt

Surprise



Skola Åmål kommun
VECKA 44

MÅNDAG

26 OKT Lov

TISDAG

27 OKT Lov

ONSDAG

28 OKT Lov

TORSDAG

29 OKT Lov

FREDAG

30 OKT Lov


