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Mandag 01-apr
Kåldolmer med kartofler, brun sovs og 

grøntsager 
Ferskner med markronskum

Tirsdag 02-apr Lever gryde med kartofler og grøntsager Frisk frugt 

Onsdag 03-apr
Amerikanske farsbrød karrtofler sovs og 

grøntsager
Øllebrød med flødeskum 

Torsdag 04-apr
Hakkebøf med bløde løg pommesfritter og 

bearnaisesauce 
Koldskål med kammerjunker 

Fredag 05-apr
Fyldt rødspætter med kartofler sovs og 

grøntsager
Ostelagkage med jordbær

Lørdag 06-apr
Kylling i bacon svøb på bund af grøntsager, 

kartofler og champignonsovs
Is med vafler 

Søndag 07-apr Bøf stroganoff med Kartoffelmos Abrikosgrød med fløde

Mandag 08-apr
Frikadeller med ovnstegte kartofler, sovs og 

grøntsager 
Chokolade mousse med flødeskum 

Tirsdag 09-apr Thailandsk kylling med ris Citronfromages med flødeskum

Onsdag 10-apr Boller i selleri med kartofler og grøntsager Lakse snitte med dild og citron

Torsdag 11-apr Paprikakoteletter med ris og grøntsager Frugtsalat med flødeskum

Fredag 12-apr
Laks med ovnstegte kartofler, sovs og 

grøntsager 
Pandekager med syltetøj 

Lørdag 13-apr Kogte skinke med flødekartofler, og grøntsager Fløderand med frugtsovs 

Søndag 14-apr
Kødsovs med pasta og grøn salat Fødselsdag 

Åse 1sal
Othelolagekage 

Mandag 15-apr Kold Kartoffelsalat med pølser og salat Jordbær koldskål med kammerjunker

Tirsdag 16-apr Boller i karry med ris Panna cotta med appesinsovs 



Onsdag 17-apr
Farseret porre med kartofler, sovs og 

grøntsager 
Æblekage med flødeskum

Torsdag 18-apr Ribbensteg med kartofler sovs og rødkål Pære Belle Helene

Fredag 19-apr
Påske frokost Langfredag, aftensmad 

Kartoffelporre suppe med bacon og flutes   
Chesscake med Mango

Lørdag 20-apr
Forloren skildpadde med hårdkogt æg og 

flutes 
Islagkage med vafler

Søndag 21-apr
Bøf lindstrøm med ovnstegt kartofler, sovs og 

grøntsager 
Sveskegrød med fløde

Mandag 22-apr Fyldte pandekager med grøn salat Chokolade budding med flødeskum

Tirsdag 23-apr
Krebinetter med blomkål, gulerødder,kartofler 

og asparges sovs.
Karmelrand med flødeskum

Onsdag 24-apr Farseret squash med kogt ris og tzaziki Appelsinfromages med flødeskum

Torsdag 25-apr
Medister med stuvet spinat, kartofler og 

grøntsager
Nougatmousse med flødeskum 

Fredag 26-apr Fisk i karry med pasta Melonsalat med bær 

Lørdag 27-apr Moussaka med brød og salat chokolade is med vafler 

Søndag 28-apr Milionbøf med pasta og grøntsager Æblegrød med fløde

Mandag 29-apr Pyt i pande med spejleæg frugtsalat med råcreme 

Tirsdag 30-apr
Kyllingebryst med grøntsager med ris og grøn 

salat 

Reje snitte med citron og grøn 

asparges 

Ret til overraskelser forbeholdes.


