
                            Menuplan  2018 December
                    Bistrupvang - Øst

 

Lørdag 01-dec Lasagne med grøn salat Jordbærgrød med fløde

Søndag 02-dec Kødsovs med kartofler og grøntsager Is med vafler

Mandag 03-dec
Frikadeller med stuvet spinat, kartofler og 

råkost
Chokolademousse med flødeskum

Tirsdag 04-dec
Forloren hare med sovs kartofler og 

grøntsager
Hirsegrød

Onsdag 05-dec
Tarteletter med skinkefyld Julefest i 

Fælleshuset
Æblegrød med fløde

Torsdag 06-dec
Kylling i karry, med ris/kartofler og grønne 

bønner
Karrysuppe

Fredag 07-dec
Fyldt rødspætter med kartofler sovs og 

grøntsager

Pærer med flødeskum og 

chokoladesovs

Lørdag 08-dec
Kalkungryde med ris eller kartofler og 

grøntsager
Kirsebærgrød

Søndag 09-dec Chili con carne Ostelagkage med jordbær

Mandag 10-dec Pølser og Varm kartoflesalat Frugtsalat

Tirsdag 11-dec

Risengrød med nisseøl til aften om 

eftermidagen er der Banko glogg  og 

æbleskiver i fælleshuset fra kl 16

Abrikosgrød med fløde 

Onsdag 12-dec
Krebinetter med kartofler og stuvet grønærter 

og gulerødder
Øllebrød med flødeskum

Torsdag 13-dec kyling med grøntsager sovs og kartofler Rejermadder 

Fredag 14-dec
Pangasius fisk på bund af appelsin kartofler og 

hollandassovs og grøntsager 
Ris al mande med kirsebærsovs

Lørdag 15-dec Kogt skinke med flødekartofler og grønt sveskegrød med fløde

Søndag 16-dec Bankekød med kartoffelmos, og grøntsager Jordbær sorbet



Mandag 17-dec Biksemad med spejleæg Hvid chokolade mouss

Tirsdag 18-dec
Stegt flæsk kartofler og persillesovs og 

grøntsager
Laksemadder med dild og citron

Onsdag 19-dec Hakkebøffer med bløde løg kartofler og sovs Cirtronfromages med flødeskum

Torsdag 20-dec Koteletter i fad med kartofler og grøntsager Boghvedegrød

Fredag 21-dec
Fiskerruller med laksemouss, kartofler, sovs og 

grøntsager 
Frugter med flødeskum

Lørdag 22-dec Mørbradgryde med ris og grøntsager Is og vafler 

Søndag 23-dec
Forloren skildpadde med hårdkogt æg og 

flutes 
Pære tærte med flødeskum

Mandag 24-dec
Flæskesteg og andesteg,kartofler rødkål brun 

sovs og brunkartofler Juleaften 
Ris al mande med kirsebærsovs

Tirsdag 25-dec Enebærgryde med kartoffelmos og grøntsager Tomat suppe med brød

Onsdag 26-dec
Kartoffel/porer suppe med brød, Julefrokost i 

afd til frokost
Rødgrød med fløde 

Torsdag 27-dec
Danske gryde m svesker kartofler og 

grøntsager 
Tiramisu 

Fredag 28-dec Koteletter i fad kartofler og grøntsager Pærer Belle Helene

Lørdag 29-dec
Kylling i bacon svøb på bund af grøntsager, 

kartofler og tomatsovs
æblekage med flødeskum 

Søndag 30-dec Kødsovs med pasta og grøntsager Ostelagekage med Mango

Mandag 31-dec
Hamburgerryg med stuvet grønlangkål brune 

og hvide kartofler Nytårsaften
Islagkage og kl. 12 Kransekage

Ret til overraskelser forbeholdes.


