
                            Menuplan  2019 Maj
                    Bistrupvang - Øst

 

Onsdag 01-maj Stegt flæsk med sovs,kartofler og grøntsager Pandekager med syltetøj 

Torsdag 02-maj
Hakkebøf med bløde løg pommesfritter og 

bearnaisesauce 
Koldskål med kammerjunker

Fredag 03-maj
Fyldt rødspætter med kartofler sovs og 

grøntsager
is med vafler

Lørdag 04-maj
Kogte hamburgerryg  med ovnstegtekartofler 

sovs og grøntsager 
Jordbærgrød

Søndag 05-maj
Mørbradgryde med ris og grøntsager Vipsens 

fødseldag 1sal 
Lakse snitte med dild og citron

Mandag 06-maj
Kåldolmer med kartofler, brun sovs og 

grøntsager 
Frugter med råcreme

Tirsdag 07-maj Paprikakoteletter med ris og grøntsager Vanijlie budding med frugtsovs

Onsdag 08-maj
Kyllingebryst med grøntsager med ris og grøn 

salat 
Citronfromages med flødeskum

Torsdag 09-maj
Karbonader med kartofler champignonsovs og 

grøntsager 
Kartoffelsuppe med flutes 

Fredag 10-maj
Fiske rulle med laks sovs, kartofler og 

grøntsager
Pærer tærte med flødeskum

Lørdag 11-maj
Mørbradgryde med ris og grøntsager Viggos 

fødseldag 1sal 
Fløderand med frugtsovs 

Søndag 12-maj Enebærgryde med kartofler og grøntsager Abrikosgrød med fløde

Mandag 13-maj Biksemad med spejleæg Frugtsalat 

Tirsdag 14-maj Kold Kartoffelsalat med frikadeller og salat Klar suppe med boller og brød 

Onsdag 15-maj Kylling i karry med ris og grøntsager Jordbær koldskål med kammerjunker

Torsdag 16-maj
Krebinetter med blomkål, gulerødder,kartofler 

og asparges sovs.
Tun mousse med flutes



Fredag 17-maj
laks på brund af grønt, sovs og kartofler Stor 

Bededag
Sorbet is  med vafler 

Lørdag 18-maj Kogt skinke med grøn kartoffelsalat og salat Æblegrød med fløde

Søndag 19-maj Kødsovs med pasta og grøntsager Chesscake med Mango

Mandag 20-maj Medister kartofler,sovs og grøntsager Ferskner med markronskum 

Tirsdag 21-maj Thailandsk kylling med ris Rejesnitte med dild og citron

Onsdag 22-maj
Sportsdag = fælles frokost i fælleshuset 

Aftensmad champignonsuppe med flutes 
Chokolade mousse med flødeskum 

Torsdag 23-maj Koteletter i fad med ris og grøntsager Nøddebund med frisk frugt

Fredag 24-maj
Fisk med appelsin og porer ovnstegte 

kartofler, grøntsager og sovs
Æblekage med flødeskum

Lørdag 25-maj lasagne med grøn salat Islagkage 

Søndag 26-maj Bøf stroganoff med kartofler og grøntsager sveskegrød med fløde

Mandag 27-maj
Farseret porre med sovs kartofler og 

grøntsager 
Jordbær koldskål med kammerjunker

Tirsdag 28-maj
Kylling med bacon kartofler grøntsager og 

tomatsovs 
Æblesuppe med Tvebakker

Onsdag 29-maj
 Bøf Bourguignon med kartofler og 

grønt.Elisabethe 100 år fødselsdag  i stuen 
Franske citrontærtet

Torsdag 30-maj
Forloren skildpadde med hårdkogt æg og 

flutes Kristi Himmelefartsdag
Pære Belle Helene

Fredag 31-maj Fiske symfoni med sovs kartofler og grøntsager kivi/stikkelsbærgrød med fløde 

Ret til overraskelser forbeholdes.


