Menuplan for april
Ugedag

Dato Menu

Skærtorsdag

1

Sous vide-tilberedt lam med agurkesalat, mint gele samt kartofler og sauce
Hindbærgrød med fløde

Langfredag

2

Oksesteg med rødvinssauce, kartofler og balsamicoristede champignon
Chokolademousse med flødeskum

Lørdag

3

Cremet tomatsuppe med kødboller
Biksemad med spejlæg, rødbeder og rugbrød

Påskedag

4

Helstegt kalkunbryst med flødekartofler og salat
Stikkelsbærgrød med fløde

2. påskedag

5

Coq au vin med ris/ kartofler og broccoli
Tiramisu

Tirsdag

6

Røget forelsalat m/salatløg og kørvel hertil tomatsalsa
Frikadeller med stuvet spinat, kartofler og rødbeder

Onsdag

7 Plejehjemmets ønskedag

Torsdag

8

Øllebrød med flødeskum
Fyldt rødspætte med kartofler, dildsauce og gulerødder

Fredag

9

Medisterpølse med stuvet hvidkål og kartofler
Rødbedesuppe med creme fraiche

Lørdag

10

Millionbøf med grov mos
Æblekage med flødeskum

Søndag

11

Kogt tunge i peberrodssauce med kartofler og selleri
Kræmmerhuse med flødeskum og syltetøj

Mandag

12

Fiskepate med hvide og grønne asparges vendt i citrusolie
Hamburgerryg med ærter/gulerødder, kartofler og sauce

Tirsdag

13

Ribbenssteg med rødkål, sauce og kartofler
Jordbærtrifli

Onsdag

14

Mexicansk chili med ris/ kartoffel og mormorsalat
Abrikosgrød med piskefløde.

Torsdag

15

Nordsøboller med rejesauce hertil kartofler og ærter
Rabarberdessert med flødeskum
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Fredag

16

Fransk linsesuppe
Broccolifad med ost, tomatsalat og kartofler samt kryddersmør

Lørdag

17

Kalvefrikasse med kartofler og persille
Hindbærdessert

Søndag

18

Sous vide-tilberedt kalveculotte med flødekartofler og salat
Ferskentærte med ostecreme

Mandag

19

Peberpate med basilikum og groft brød
Paprikakylling i flødesauce med bacon og ris/ kartofler samt tomatsalat

Tirsdag

20

Boller i karry med vilde ris/ kartofler og blomkål
Koldskål med kammerjunkere

Onsdag

21 Plejehjemmets ønskedag

Torsdag

22

Fisk florentine med kartofler og råkost
Rådhuspandekager

Fredag

23

Aspargessuppe med kødboller.
Spaghetti bolognaise med revet ost samt broccoli

Lørdag

24

Stroganoff med kartoffelmos og syltede agurker
Æblegrød med fløde

Søndag

25

Glaseret skinke med grønlangkål og kartofler
Valnøddetærte med vaniljeskum

Mandag

26

Rejesalat med groft brød
Kyllingepie med sauce og grøn marineret kartoffelsalat med ærter

Tirsdag

27

Kærnemælkssuppe med rosiner
Hakkebøf med bløde løg, kartofler, sauce og asier

Onsdag

28

Millionbøf med kartoffelmos og syltede rødbeder
Sveskegrød med fløde

Torsdag

29

Mannagrød med smør, saft og kanel
Rødspættefilet pikant med kartofler og ærter

Store bededag

30

Irish-coffee mousse med flødeskum
Flæskesteg med rødkål, kartofler og sauce
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Lørdag

1

Champignonsuppe
Farsbrød med bacon og ost, kartofler flødesauce samt tyttebær

Søndag

2

Helstegt svinefilet med forårsgrønt, røsti og tomatflødesovs
Hjemmelavet pistacieis

Mandag

3

Vestkystsuppe
Vegetarisk moussaka med tzatziki

Tirsdag

4

Gulerodspaté på sprød salat
Spareribs med kartoffelsalat og grøn salat

Onsdag

5 Plejehjemmets ønskedag

Torsdag

6

Havfrikasse med kartofler og dampet broccoli
Øllebrød med flødeskum

Fredag

7

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

Lørdag

8

Roastbeef med kold kartoffelsalat samt salat
Blåbærgrød med tvebakker

Søndag

9

Barbecue kyllingeoverlår med flødekartofler og coleslaw
Rutebils-lagkage

Mandag

10

Kyllingepaté med brød
Stegt flæsk med persillesauce, kartofler og rødbeder

Tirsdag

11

Kartoffel-porresuppe
Gratinerede pandekager med ris og appelsinsalat

Onsdag

12

Gullasch med grov mos med broccoli og syltede rødbeder
Chokolademousse med flødeskum

Kristi
himmelfart

13

Tarteletter med kylling og svampe
Bagt laks på gule tomater og persille, kartofler og smørsauce

Fredag

14

Aspargessuppe
Linsegratin med skinke indbagt i butterdej med hvid sovs og kartofler

Lørdag

15

Dyreragout med ovnbagte kartofler/selleri samt surt
Æblegrød med fløde

Søndag

16

Rullesteg med svesker, sauce, kartofler samt æblechutney
Othellolagkage
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Mandag

17

Tomatsuppe med basilikum
Baconruller på kartoffel-porrebund med sauce

Tirsdag

18

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

Onsdag

19 Plejehjemmets ønskedag

Torsdag

20

Tærte med laks og rejer, kartofler og dildsauce
Kærnemælkssuppe med rosiner

Fredag

21

Muslingesuppe med safran
Grønsagsquiche med kartofler og hvidløgsbrød

Lørdag

22

Vildtgullasch med kartofler og rosa kålsalat
Kejserinde-ris med hindbær

Pinsedag

Gammeldags oksesteg med glaserede perleløg, bønner, kartofler samt kraftig
23 skysauce
Nougatparfait med marcipan

2. Pinsedag

24

Koteletter i fad med grønsager og tomatflødesauce
Abrikosgrød med fløde

Tirsdag

25

Gullaschsuppe
Lammefrikassé med kartofler og persille

Onsdag

26

Indisk kylling med mangochutney, ris og agurkesalat
Citronsorbet med kiwi

Torsdag

27

Indbagt laks med spinat, safransovs og kartofler
Frisk frugt

Fredag

28

Farmeræggekage med tomat og purløg
Koldskål med jordbær

Lørdag

29

Millionbøf med kartoffelmos
Kræmmerhuse med flødeskum og syltetøj

Søndag

30

Skinke med flødekartofler og salat
Bondepige med slør

Mandag

31

Blomkålsuppe
Frikadeller med rødkål, kartofler og sovs

