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Vecka 26
Fiskgratäng, potatis Förskolans Önskedag 

Stekt fisk med stuvad 

spenat, kokt potatis

Fläskköttgryta med 

rotfrukter, kokt potatis

Pasta med dragonsås, 

citroncréme och kryddiga 

frön

Midsommarafton

Havets wallenbergare, brynt 

smör, ärtor och kokt potatis

Varmkorv med potatismos 

och krispig osttopping

Gröna puffar med kall 

citronsås och pasta

Vecka 24
Husets fisk Gulaschgryta , kokt potatis 

Fiskpudding med skirat 

smör, potatis och ärter

Salladsbuffé med dressing 

och bröd

Pasta med tomatsås, stekt 

halloumi

Vecka 25
Chilifisk med kokt potatis

Korv Stroganoff med 

havreris

Somrig midsommarlunch 

med jordgubbar och 

grädde/glass till efterrätt

Kockens val

Förskola Vår och sommar 2022

Tacobuffé

Vecka 23
Nationaldagen

Flygande Jacob med 

havreris

Vecka 21
Fiskgratäng crème bonjour

Spaghetti och köttfärssås, 

riven ost

Kokt torsk med äggsås, kokt 

potatis och smörglaserade 

morötter

Kristi himmelsfärd Kockens val

Vecka 22

Fiskbullar i dillsås, kokt 

potatis, gröna ärter

Kassler och potatisgratäng, 

vitlöksrostade morötter

Fisk med frasigt täcke, 

skirat smör och potatis
Förskolans Önskedag 
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Vecka 34
Stekt fisk med remouladsås 

och potatis

Kassler och potatisgratäng, 

vitlöksrostade morötter

Fisk med tacofras, 

potatismos

Salladsbuffé med dressing 

och bröd
Chili con carne och ris

Vecka 33 Fiskgratäng, potatis Förskolans Önskedag 
Fiskpudding med skirat 

smör, potatis och ärter

Kryddig korvgryta med 

tomat och paprika, matvete

Pasta med tomatsås, stekt 

halloumi

Spaghetti och köttfärssås, 

riven ost

Fisk med frasigt täcke, 

skirat smör och kokt potatis

Varmkorv med potatismos 

och krispig osttopping

Kyckling i citron- och 

basilikasås, pasta

Vecka 32
Planeringsdag Kockens val Stekt fisk , kall sås , potatis Tacobuffé Kockens val

Vecka 31
Chilifisk med kokt potatis

Vecka 30
Fiskgratäng med soltorkade 

tomater, potatis
Tacobuffé

Havets wallenbergare, brynt 

smör, ärtor och kokt potatis
Kockens val

Gröna puffar med kall 

citronsås och pasta
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Köttfärslimpa med stekta 

champinjoner, potatismos, 

lingonsylt

Kökets chicken nuggets 

med currysås och havreris

Vecka 29
Husets fisk

Pannbiff med stekt lök och 

potatismos

Kokt torsk med äggsås, kokt 

potatis och ärtor

Salladsbuffé med dressing 

och bröd

Kycklingfilé med Tzatziki 

och bulgur

Kockens val

Vecka 28
Fiskbullar i dillsås, kokt 

potatis, gröna ärter
Kockens val

Vecka 27 Kockens val Kockens val Kockens val Kockens val

Stekt fisk med remouladsås 

och potatis
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