
                           Menuplan  2018 August
                    Bistrupvang - Øst

 

onsdag 01-aug Ribbensteg med kartofler,sovs og rødkål Koldskål med kammerjunker

Torsdag 02-aug
Forloren Harre med brun sovs kartofler og 

grøntsager Fødselsdag Bent stuen
Jordbærgrød med fløde

Fredag 03-aug Laks med citronsovs, grøntsager og kartofler Frugtsalat med råcreme

Lørdag 04-aug Fyldt svinemørbrad med feta, grøn salat og ris Pærer Belle Helene

Søndag 05-aug Kødsovs med pasta, og råkostsalat Fløderand med frugtsovs

Mandag 06-aug
Medister med stuvet spidskål, kartofler og 

karrotter 
Ananas med flødeskum

Tirsdag 07-aug Koteletter i fad med ris, og grøn salat Karrysuppe med flutes

onsdag 08-aug
Krebinetter med grønærter og gulerødder, 

kartofler og champignonsovs
Æblegrød med fløde

Torsdag 09-aug
Kylling i bacon svøb på bund af grøntsager, 

kartofler og tomatsovs
Vanilje budding med saftsovs

Fredag 10-aug
Fiskefrikadeller med kartofler og sovs og grøn 

salat Anne 1. sal Fødselsdag
Is lagkage

Lørdag 11-aug
Frikadeller med kold kartoffelsalat og grøn 

salat 
Citronfromages med flødeskum

Søndag 12-aug
Bøf stroganoff med kartoffelmos og 

grøntsager
Ostlagkage med jordbær

Mandag 13-aug Boller i karry med ris og grønne bønner Ferskner med flødeskum

Tirsdag 14-aug
Hakkebøffer med bløde løg, kartofler og brun 

sovs
Tunmousse med toastbrød

onsdag 15-aug
Kylling med ovn stegt kartofler sovs og grøn 

salat
Pandekager med syltetøj

Torsdag 16-aug
Farseret porre med kartoffel, sovs og 

grøntsager
is med små vafler



Fredag 17-aug
Pangasius fisk på bund af porre med appelsin 

sovs og kartofler

Koldskål med jordbær og 

kammerjunker

Lørdag 18-aug Pølser med kold kartoffelsalat og grøn salat Æblekage med flødeskum

Søndag 19-aug
Forloren skildpadde med hårdkogt æg og 

flutes 
Kiwi/stikkelsbærgrød med fløde

Mandag 20-aug Biksemad med spejlæg rødbeder og rugbrød Hyldebærblomst sorbet

Tirsdag 21-aug Stegt flæsk med kartofler og persillesovs Aspargessuppe med toastbrød

onsdag 22-aug kalkun schnizel med kartofler og grøntsager Små æggetimbaler med spinat

Torsdag 23-aug
Nakkekoteletter med kartofler, sovs og 

grøntsager
Chokolade budding med flødeskum

Fredag 24-aug Laks med citronsovs, grøntsager og kartofler Chokolade  is med små vafler

Lørdag 25-aug skinke med kold katoffel salat og grøn salat Ostelagkage med Mango

Søndag 26-aug
Lasagne med grøn salat og flutes Fødselsdag 

Arne stuen
Sveskegrød med fløde

Mandag 27-aug
kyllingelår med ovnsstegt kartofler sovs og 

grøntsager

pærer med flødeskum og 

chokoladesovs

Tirsdag 28-aug Skinke/porre tærte med grøn salat Abrikosgrød med fløde

onsdag 29-aug
Amerikansk farsbrød med kartofler, tomatsalat 

Inger 1. sal Fødselsdag

Rejemadder med dild og citron og 

mayonæse

Torsdag 30-aug Svensk pølseret Linsesuppe med toastbrød

Fredag 31-aug Fisk i karry med ris og flutes Fløderand med frugter 

Ret til overraskelser forbeholdes.


