
  Menuplan for april 

Ugedag Dato Menu 

Fredag 1 Blomkålstærte med skinke - hertil kartofler og kryddersmør 
Frugtsalat  

Lørdag 2 Millionbøf med kartoffelmos og surt 
Stikkelsbær/kiwigrød med fløde 

Søndag  3 Kogt tunge i peberrodssauce med kartofler og bønner 
Hjemmelavet is 

Mandag 4 Boller i karry med ris/kartofler og mangosalat  
Kærnemælkskoldskål med kammerjunkere  

Tirsdag 5 Champignonsuppe  
Frikadeller med stuvet spinat, kartofler og rødbeder  

Onsdag 6 Plejehjemmets ønskedag  

Torsdag  7 Hønsesalat med karry på groft brød  
Rødspætterulle med dildsauce, kartofler og gulerødder 

Fredag  8 Cremet tomatsuppe med hvidløg 
Biksemad med spejlæg og rødbeder samt rugbrød 

Lørdag   9 Kalvefrikassé med kartofler  
Chokolademousse med flødeskum 

Søndag 10 Rullesteg med skysauce, kartofler og rødkålssalat  
Æblekage med flødeskum 

Mandag  11 Hamburgerryg med stuvede ærter og gulerødder hertil kartofler  
Syltede frugter  

Tirsdag  12 Stegt flæsk med persillesauce og kartofler samt rødbeder  
Budding med saftsauce  

Onsdag  13 Medisterpølse med stuvet hvidkål og kartofler  
Rødbedesuppe med creme fraiche  

Torsdag 14 Aspargessuppe  
Citrusdampet laks med flødestuvet spinat og kartofler 

Fredag  15 Stegt kylling med kartofler, sauce og agurkesalat 
Rabarbergrød med fløde 

 

 

 
 

 

 



  Menuplan for april 

Ugedag Dato Menu 

Lørdag   16 Bøf stroganoff med ris/ kartofler og asier 
Hjemmelavet jordbæris 

Søndag 17 Lakseroulade på sprød salat  
Ribbenssteg med kartofler, rødkål og sovs  

Mandag 18 Sous vide-stegt kalveculotte med flødekartofler og salat 
Ostekage   

Tirsdag  19 Peberpaté med basilikum og groft brød 
Paprikakylling i flødesauce med bacon og ris/ kartofler samt tomatsalat 

Onsdag  
Caféen er lukket  20 Plejehjemmets påskefrokost  

Torsdag  21 Fisk a la florentine med kartofler og råkost  
Rådhuspandekage 

Fredag  22 Aspargessuppe med kødboller 
Spaghetti bolognaise med revet ost samt broccoli 

Lørdag  23 Flødegullasch med kartoffelmos og syltede agurker 
Æblegrød med fløde 

Søndag  24 Glaseret skinke med grønlangkål og kartofler 
Valnøddetærte med vaniljeskum 

Mandag  25 Vestkystsuppe  
Mousaka med tzatziki og råkost  

Tirsdag   26 Hønsekødsuppe med brød 
Spareribs med kartoffelsalat og grøn salat  

Onsdag  27 Hakkebøf med bløde løg, kartofler, sauce og asier  
Citronkoldskål med kammerjunkere  

Torsdag  28 Tarteletter med skinke  
Stegt fisk med pommes frittes og remoulade samt råkost  

Fredag  29 Rejesalat på brød  
Kyllingepie med pestokartofler og ærter  

Lørdag  30 Hjerter i flødesovs med mos og tyttebær  
Abrikosgrød med fløde  

 

 
 



Menuplan for maj 

Ugedag Dato        Menu 

Søndag   1 Flæskesteg med rødkål, kartofler og sauce  
Is med chokoladesauce 

Mandag  2 Bøf Lindstrøm med bådkartofler, sovs og blomkål  
Græsk yoghurt med knas  

Tirsdag 3 Kyllingepaté med brød  
Stegt flæsk med persillesauce og kartofler samt rødbeder 

Onsdag  4 Plejehjemmets ønskedag 

Torsdag 5 Øllebrød med flødeskum  
Dampet fisk i sennepssauce med kartofler  

Fredag   6 Klar suppe med boller og brød  
Tomatgratin med kold skinke og groft brød samt pestokartofler 

Lørdag  7 Roastbeef med kold kartoffelsalat samt salat  
Blåbærgrød med tvebakker 

Søndag  8 Helstegt svinefilet med forårsgrønt, kartofler og tomatflødesovs  
Citronfromage  

Mandag 9 Muslingesuppe med safran 
Krebinetter med stuvede ærter/gulerødder og kartofler  

Tirsdag  10 Stegt lever med bløde løg, kartofler, sauce samt asier  
Frugtsalat med råcreme  

Onsdag   11 Gratineret pandekage med ris og appelsinsalat  
Budding med saftsauce  

Torsdag  12 Hønsesalat med brød 
Fiskefrikadeller med sauce, kartofler, remoulade samt råkost  

Fredag  13 Barberque-kyllingeoverlår med flødekartofler og coleslaw 
Rutebils-lagkage 

Lørdag  14 Gullasch med kartofler/ris og surt  
Jordbærgrød med fløde  

Søndag  15 Kalveculotte med rødvinssauce, pomme røsti og haricots verts 
Æblekage med flødeskum  

Mandag  16 Kalkunschnitzel med små smørstegte kartofler, paprikasauce og ærter 
Rabarberkage med creme fraiche 

 

 

 



Menuplan for maj 

Ugedag Dato        Menu 

Tirsdag  17 Tomatsuppe med basilikum 
Baconruller på kartoffel-porrebund med sauce 

Onsdag  18 Plejehjemmets ønskedag 

Torsdag   19 Cremet ærtesuppe med mynte  
Fiskelasagne med kartofler og hvid sauce 

Fredag   20 Brændende kærlighed med persille og rødbeder  
Hjemmelavet is med vafler  

Lørdag  21 Kotelet i fad med grønsager og kartofler 
Abrikosgrød med fløde 

Søndag  22 Oksesteg med peberrodssauce, kartofler og karotter  
Tiramisu  

Mandag  23 Kåldolmer med sennepssauce, kartofler og rødbeder  
Citronsorbet med kiwi 

Tirsdag  24 Indisk kylling med mangochutney ris/kartofler 
Chokolademousse med flødeskum  

Onsdag   25 Gullaschsuppe  
Lammefrikassé med kartofler og persille  

Torsdag   26 Laksepaté med dressing hertil brød  
Skinke med flødekartofler og salat  

Fredag  27 Oksekødspie med kartofler og sauce  
Frugttærte med creme fraiche  

Lørdag  28 Millionbøf med kartoffelmos 
Koldskål med jordbær 

Søndag   29 Flæskesteg med rødkål, kartofler og sauce  
Appelsinfromage  

Mandag  30 Cordon bleu med sovs, kartofler og ærter  
Frisk frugt  

Tirsdag   31 Blomkålsuppe  
Frikadeller med kartofler og sovs samt agurkesalat  

 
 

 


