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Menuplan for december    

Ugedag Dato Menu 

Lørdag 1 Millionbøf med kartoffelmos og syltet agurker 

Stikkelsbærgrød med piskefløde. 

Søndag 

 

2 Koteletter i fad med champignon og flødesauce hertil ris og grønsager. 

Tiramisu 

Mandag 

 

3 Oksekødsuppe med boller og brød 

Frikadeller med kartofler, rødkål og brun sovs 

Tirsdag 

 

4 Varmrøget ørred salat med brød 

Tyrolerschnitzel med kartofler og kålsalat 

onsdag 5 Hareskovbogryde med stegte kartofler og tyttebær 

Jordbærgrød med piskefløde 

Torsdag  

 

6 Risengrød med saft, smør og kanel. 

Stegt lyssej med kartofler, dildsauce og syltede græskar. 

Fredag  

 

7 Cremet ærtesuppe med bacon 

Stegt lever med bløde løg, kartofler , asier og sovs 

Lørdag  

 

8 Stroganoff med ris/kartofler og syltede agurker 

Ris a la mande med abrikossauce  

Søndag 

  

9 Nakkefilet med svesker og abrikoser, kartofler og sauce samt surt. 

Marcipan is med kaffesirup 

Mandag  

 

10 Skipperlabskovs med purløg, rødbeder rugbrød samt koldt smør. 

Amerikanske pandekager med sirup. 

Tirsdag  

 

11 Forloren and med kartofler og vildt sauce samt tyttebær 

Chokolademousse med flødeskum 

Onsdag 

Julefrokost 

plejeafdelig 

12 I cafeen Kun salg af lille juleplatte med sild  2 x lunt og ost 

til 65,00 kr.  

 

Torsdag  

 

13 Aspargessuppe  

Stegte julesild med kartofler og løgsauce samt ærter 

Fredag  

 

14 Ribbensteg med rødkål, kartofler og sauce. 

Ostekage 

Lørdag  

 

15 Bankekød med kartoffelmos og surt 

Blåbærsuppe med flødeskum 

Søndag  

 

16 Glaseret juleskinke med flødekartofler og salat. 

Lune tarteletter med æbler og creme fraiche 

Mandag  17 Revelsben med kartofler og sovs samt blomkål 
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Ugedag Dato Menu 

 Ris a la mande  

Tirsdag  

 

18 Gule ærter med flæsk, pølse, kartofler samt sennep 

Pandekager med is 

Onsdag  

 

19 Snitte med røget laks. 

Kotelet i karry med ris og chutney. 

Torsdag  

 

20 Hakkebøf med bløde løg, kartofler, sauce og syltede asier 

Hindbærdessert  

Fredag  

 

21 Frikadeller med varm kartoffelsalat og ærter 

Frisk frugtsalat m. A38 tilsmagt vanilje og likør. 

Lørdag  

 

22 Julemedister med stuvede hvidkål og kartofler samt rødbeder. 

Risengrød med kanel, smør og saft. 

Søndag  23 Æbleflæsk med kartofler og sauce. 

Frugttærte med flødeskum 

Mandag  

Juleaftensdag 

Kun salg af 
dagens middag. 

24 Andesteg & flæskesteg m/svesker-æbler, sauce, rødkål, hvide-brune kartofler & ribsgele           

Risalamande m/kirsebærsauce 

Tirsdag  

1 juledag 

Kun salg af 
dagens middag 

25 

 

Forloren hare med kartofler, vildtsauce og tyttebær 

Juleis med vafler 

Onsdag  

2 juledag 

Kun salg af 
dagens middag 

26 Hamburgerryg med grønlangkål og brune kartofler. 

Æbleskiver med julemarmelade. 

Torsdag  

 

27  

 

Flødelegeret blomkålssuppe  

Flæskeæggekage med tomat, purløg, kartofler og rugbrød. 

Fredag  

 

28 Peberpate med stegte svampe vendt i citronolie. 

Kalvekarbonader med stuvet ærter/gulerødder og kartofler 

Lørdag  

 

29 Gullasch med kartofler og surt. 

Abrikosgrød med piskefløde. 

Søndag   

 

30 Stegte kyllingeoverlår med ragout af ananas, løg, tomat hertil kartofler. 

Vafler med flødeskum og syltetøj 

Mandag  31 Vildtsteg med pomme duchesse, vildtflødesauce og waldorfsalat samt ribsgele. 

Nytårsdessert. 
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                            Menuplan for januar 2019 

Ugedag Dato Menu 

Tirsdag  

 

1 Kogt torsk med sennepssauce, kogte æg og kartofler. 

Kransekage. 

Onsdag  

 

2 Svampesuppe  

Biksemad med spejlæg og rugbrød hertil rødbeder  

Torsdag  

 

3 Fiskefrikadeller med remoulade, kartofler og hvidsauce samt citron. 

Øllebrød med flødeskum 

Fredag  

 

4 Snitte med røget hellefisk og dildsauce 

Kogt skinke med blomkålsgratin hertil kartofler og lys sauce 

Lørdag  

 

5 Millionbøf med ris/ kartofler samt hvidkålssalat 

Frugtgrød med fløde 

Søndag  

 

6 Nakkesteg med whisky sauce, bagte halve kartofler og gulerødder. 

Hjemmelavet is med chokoladesauce. 

Mandag  

 

7 Fløjlsgrød med smør og kanel 

Moussaka med tzatziki og tomatsalat 

Tirsdag  

 

8 Stegt flæsk med persillesovs, kartofler og rødbeder og squash salat 

Bagte æbler med cremesauce. 

Onsdag  

 

9 Boller i karry med ris og ærter. 

Ymerrand med saftsauce  

Torsdag  

 

10 Fiskefilet med kartofler, persillesauce og råkost. 

Frugtsuppe med kammerjunker. 

Fredag  

 

11 Hønsesalat på ananas  

Kalkun frikadeller med stuvede hvidkål og rødbeder 

Lørdag  

 

12 Brændende kærlighed med rødbeder og persille 

Æblegrød med fløde 

Søndag  

 

13 Langtidsbraseret kalveklump med ovnbagte kvarte løg og svampe samt kartofler. 

Hvid chokolademousse 

Mandag  

 

14 Karbonader med stuvede ærter/gulerødder samt kartofler 

Henkogte pære med brombærskum 

Tirsdag  

 

15 Rødbedesuppe med krydderurter. 

Irsk stuvning med bagte rødbeder. 

Onsdag  

 

16 Brunkål med pølse, røget flæsk og kartofler samt sennep. 

Æbleskiver med syltetøj  

Torsdag  

 

17 Bagt laks med gule tomater og persille, kartofler og sauce 

Solbærsuppe med tvebakker. 
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Ugedag Dato Menu 

Fredag  

 

18 Kåldolmere med kartofler, muskatsauce og ærter. 

Budding med saft sauce 

Lørdag  

 

19 Kartoffelsuppe med bacon. 

Spaghetti bolognaise med revet ost og salat  

Søndag  

 

20 Kotelet i fad med ris og surt. 

Æblekage med flødeskum og ribsgele 

Mandag  

 

21 Broccolisuppe  

Dampet kyllingebryst i aspargessauce med kartofler 

Tirsdag  

 

22 Flødegullasch med porre og ris 

Hindbærdessert med chokolade. 

Onsdag  23 Løgsuppe med brød. 

Sprængt nakkesteg med peberrodssauce og kartofler samt karotter. 

Torsdag  24 Tarteletter med kylling og svampe 

Fiskefad  med kartofler og dampet broccoli 

Fredag  

 

25 Rejesalat med groft brød 

Frikadeller med brun sovs, kartofler og agurkesalat. 

Lørdag  

 

26 Chili con carne med ris og rødbede tzatziki 

Jordbærgrød med fløde 

Søndag  

 

27 Sous vide kalveculotte med flødekartofler og salat 

citronfromage 

Mandag  

 

28 Risengrød med smør og kanel 

Lasagne med revet ost kartofler og salat  

Tirsdag  29 Blomkålssuppe  

Ribbensteg med rødkål, sauce og kartofler. 

Onsdag  

 

30 Boghvedegrød med æbler, sukker og smør 

Bøf Lindstrøm med rå smørstegte kartofler, sauce og bønner 

Torsdag  31 Forloren hare med kartofler, ribs og flødesauce. 

Hindbærgræd med fløde 

 

 

 


