
Menuplan for april

Bistrupvang vest

Uge 13 Hovedret Biret Frokost

Søndag
Kalvegryde med mos og 

rodfrugter
Ostekage Forloren skildpadde med æg

Uge 14

Mandag (2. 

påskedag)
Aspargessuppe Ostefad med kiks

Sild, rejer og laks 

Mørbradbøffer med løg

Tirsdag
Pangasius på porrer med 

appelsinmarmelade
Humus med brød

Onsdag
Fyldt kalkun, bønnesalat, 

kartofler og sovs
Timbale med laks og spinat

Torsdag
Stegt flæsk, persillesovs, 

kartofler og grønt
Panna cotta med hindbær

Fredag Nakkekoteletter i peperonata Rødgrød med fløde

Lørdag Lasagne med spinat Laksepandekager (B)
Frikadeller med 

kartoffelsalat

Søndag
Pasta med kødsovs og 

gulerødder
Is med vafler

Æggekage med tomat og 

purløg, bacon

Uge 15

Mandag
Medister med kartofler, 

rødbeder og sovs
Tunmousse med toastbrød

Tirsdag
Laks a la Galina, kartofler 

og gulerødder
Hyldebærsuppe

Onsdag
Hakkebøffer, bløde løg, 

kartofler og sovs
Pandekager med syltetøj

Torsdag
Hamburgerryg med stuved 

ærter og gulerødder
Hvidløgsrejer med flutes

Fredag
Pandekager med oksekød og 

spinat
Mandelbund

Lørdag Boller i selleri med kartofler
Kiwi/stikkelsbærgrød med 

fløde

Tomatsuppe med kød og 

melboller

Søndag
Kylling i sur/sød sovs med 

squash og ris
Jordbærostekage Kyllingelår med coleslaw

Uge 16

Mandag Karrykoteller med ananas Champignon a la creme

Tirsdag
Fisk, kartofler, broccoli og 

sovs
Abrikosgrød med fløde



Onsdag
Frikadeller med stuved 

hvidkål og kartofler

Blinis med creme fraiche, 

rødløg og stenbiderrogn 

Torsdag
Kyllingebryster i 

kryddersovs med ris
Gammeldags frugtsalat

Fredag Kalv i honning Makrelrilette

Lørdag
Boller i karry med ris og 

broccoli
Othellolagkage Æbleflæsk

Søndag
Mørbradgryde med mos og 

squash
Kanel is Tærte

Uge 17

Mandag
Krebinetter, kartofler. 

blomkål og sovs
Karrysuppe med grønt

Tirsdag
Fisk med champignon og 

mandler og kartofler
Surprice Forårsruller

Onsdag Minestronesuppe
Chokoladebudding med 

flødeskum

Torsdag Chili con carne med flutes Butterdejsting

Fredag (St. 

Bededag)

Couscoussalat med æg og 

kylling

Varme hveder med smør og 

syltetøj
Kartoffelgratin med brød

Lørdag (Fødselsdagsmiddag) Islagkage
Tarteletter med skinke og 

ærter

Søndag
Gullash med gulerødder og 

mos
Tiramisu Tomatsuppe med kødboller

Uge 18

Mandag
Brændende kærlighed med 

mos og rødbeder
Gammeldags æblekage

Ret til overraskelser forbeholdes


