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Förskola höst 2022

Vecka 35
Fiskgratäng crème bonjour, 

kokt potatis

Spaghetti och köttfärssås, 

riven ost

Kokt torsk med äggsås, 

kokt potatis och 

smörglaserade morötter

Pasta med dragonsås, 

citroncréme och kryddiga 

frön

Se
p

te
m

b
er

 -
 S

va
m

p
 /

 
P

lo
m

m
o

n
, n

ek
ta

ri
n

, p
er

si
ka

, 
ap

ri
ko

s

Vecka 36
Fiskbullar i dillsås, kokt 

potatis, gröna ärter

Färskaka , hemlagat 

potatismos , inlagd gurka 

Fisk med frasigt täcke, 

skirat smör och potatis

Tomatsoppa- Bygg din 

egen, mjukt bröd
Tacobuffé

Vecka 37
Makrill ,stuvad spenat , kokt 

potatis 

Potatis- och 

purjolökssoppa med 

örtstekta champinjoner, 

mjukt bröd

Vecka 38 Husets fisk

Köttfärslimpa med stekta 

champinjoner, potatismos, 

lingonsylt

Fiskpudding med skirat 

smör, potatis och ärter

Spenatsoppa , ägghalva , 

mjukt bröd 

Pasta, serveras med 

husets sås

Flygande Jacob med 

havreris

Havets wallenbergare, 

brynt smör, ärtor och kokt 

potatis

Barnens favoritsoppa, 

mjukt bröd 

Varmkorv med potatismos 

och krispig osttopping

Planeringsdag

Vecka 39 Chilifisk med kokt potatis
Korv Stroganoff med 

havreris

Kokt torsk med äggsås, 

kokt potatis och 

smörglaserade morötter

Pumpasoppa med 

kokosmjölk och lime, mjukt 

bröd
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Vecka 41
Spaghetti och köttfärssås, 

riven ost

Fläskköttgryta med 

rotfrukter, kokt potatis
Chilifisk med kokt potatis Cowboysoppa , mjukt bröd

Varmkorv med potatismos 

och krispig osttopping

Vecka 42
fiskbullar i dillsås, kokt 

potatis, gröna ärter

Kålpudding ,kokt potatis, 

smörslungad morot  

Vecka 40 Fiskgratäng, potatis Förskolans Önskedag 
Stekt fisk med stuvad 

spenat, kokt potatis

Nikkalouktasoppa, mjukt 

bröd
Kökets val 

Stekt fisk med kall sås, 

potatismos

Rostad blomkålssoppa 

med citron och rosmarin, 

mjukt bröd

Kyckling i citron- och 

basilikasås, pasta

Vecka 43 Kockens val Tacobuffé
Fiskbullar i dillsås, kokt 

potatis, gröna ärter

Draculasoppa 

(rödbetsoppa ) mjukt bröd 
Stekt falukorv , makaroner 
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