
                           Menuplan  2018 April
                    Bistrupvang - Øst

Søndag 01-apr
Græsk farsbrød med tzatziki kartofler og 

grøntsager 
Cheesecake 

Mandag 02-apr
Fyldt mørbrad med kartofler sovs og 

grøntsager 
Jordbærgrød med mælk

Tirsdag 03-apr
Medister med kartofler brun sovs og grønne 

bønner
Humus

onsdag 04-apr
 kalkun Krebinetter, kartoffler sovs og 

grøntsager 
Æbler med kanel og is

Torsdag 05-apr Tærter m/kylling og bacon grøn salat Panna cotta med hindbær

Fredag 06-apr Dagens fisk m/kartofler,sovs og  grøntsager Rødgrød med fløde

Lørdag 07-apr Ribbensteg med kartofler rødkål og brun sovs Laksepandekager

Søndag 08-apr Millonbøf med kartoffelmos og grøntsager Is med små vafler

Mandag 09-apr Pølser med kold kartoffelsalat og grøn salat Koldskål med Kammerjunker

Tirsdag 10-apr
Forloren harre med sovs kartofler og 

grøntsager 
Æblegrød m/mælk

onsdag 11-apr Mørbradgryde med ris/kartofler og grøntsager Mandelbund

Torsdag 12-apr
Hakkebøffer med bløde løg sovs, kartofler 

rødbeder og grøntsager 
Tomatsuppe m/brød

Fredag 13-apr Dagens fisk m/kartoffel,sovs og  grøntsager Fløderand med saftsovs

Lørdag 14-apr Kylling med kartofler sovs og grøntsager Citronfromage m/flødeskum

Søndag 15-apr Chili con cane med kartoffelmos Is med små vafler

Mandag 16-apr Biksemad med spejlæg Frugter med råcreme



Tirsdag 17-apr
Frikadeller med stuvet spinat kartofler og 

grøntsager
Pærer belle helene 

onsdag 18-apr
kyllingelår med pommesfrit og remolade og 

grøn salat 
Karrysuppe med brød

Torsdag 19-apr Boller i karry m/ris kartofler og grøntsager Sveskegrød med mælk

Fredag 20-apr Dagnes fisk m/kartoffel,sovs og  grøntsager
Koldskål med jordbær og 

Kammerjunker

Lørdag 21-apr
Madpandekager med oksekødsfyld og grøn 

salat  
Æbletærte med flødeskum

Søndag 22-apr
Bøf stroganoff med kartoffelmos og 

grøntsager 
Abrikosgrød med mælk

Mandag 23-apr
Karbonader med stuvet grønærter og 

gulerødder 
Ferskner med markronskum

Tirsdag 24-apr Dagens fisk med kartofler sovs og grøntsager Frugtsalat  

onsdag 25-apr Brunkål med flæsk og kartofler Klar suppe med boller

Torsdag 26-apr Rullesteg med svesker kartofler og grøntsager Æblekage med flødeskum

Fredag 27-apr
Kartoffelsuppe med brød og stegte bacon tern. 

Store Bededag
chokolade budding med flødeskum

Lørdag 28-apr Kogt skinke med flødekartoffler og grøn salat cheesecake med mango

Søndag 29-apr
Forloren skildpade med hårdkogte æg og 

kartoffelmos 
Is med små vafler

Mandag 30-apr Paprika kylling m/ris kartofler og grøntsager 
Ananas med flødeskum og 

chokoladesovs 

Ret til overraskelser forbeholdes.


