
                            Menuplan  2019 August
                    Bistrupvang - Øst

 

Torsdag 01-aug
Medister med stuvet spinat kartofler og 

grønsager
Koldskål med kammerjunker

Fredag 02-aug
Laks med kartofler,sovs og grøntsager 

Fødselsdag Bent i stuen Lagkage
Is med vafler

Lørdag 03-aug Skinke med flødekartofler og grøn salat Abrikosgrød med fløde

Søndag 04-aug
Forloren skilpadde med halv kogt æg og flutes 

Fødselsdag Gitte i stuen Lagkage
Fløderand med chokoladesovs 

Mandag 05-aug
Farseret porre med sovs kartofler og 

grøntsager 
Pæretærte med flødeskum

Tirsdag 06-aug
Krebinetter med blomkål og gulerødder, 

kartofler og smør sovs
Lakse snitte med dild og citron

Onsdag 07-aug Stegte lever kartofler og sovs Vanilleis med chokoladesovs

Torsdag 08-aug Kylling i karry og ris Jordbær koldskål med kammerjunker

Fredag 09-aug Fisk med appelsin i fad, Kartofler og grøntsager Hyldeblomst sorbet

Lørdag 10-aug
Ribbensteg med kartofler, sov og rødkål 

Fødselsdag Anne 1 sal Lagkage
Sveskegrød med fløde

Søndag 11-aug Mørbradgryde med ris Otellolagkage 

Mandag 12-aug Brændende kærlighed med løg og bacon Ferskner med Makronskum

Tirsdag 13-aug
Hakkebøf med bløde løg pommesfritter og 

bearnaisesauce 
æblekage med flødeskum

Onsdag 14-aug Boller i selleri med kartofler og grøntsager Kold rabarbersuppe med vaniljeis

Torsdag 15-aug
Kylling med bacon kartofler grøntsager og 

tomatsovs 
Nougatmousse med flødeskum

Fredag 16-aug
Rødspættefileter m/ porre og champignon 

flødesovs kartofler og grøn salat
Frugtsalat



Lørdag 17-aug Skinke med kold kartoffelsalat og grøn salat Rødgrød med fløde

Søndag 18-aug
Røget Markrel med kold kartoffelsalat og grøn 

salat
Islagkage

Mandag 19-aug Svenske pølseret  Syltede Pærer med råcreme

Tirsdag 20-aug Kalkun frikadeller og grøn kartoffelsalat Rabarbergrød  med fløde

Onsdag 21-aug Fars brød med kartofler sovs og grøntsager Bagt æblekage med flødeskum

Torsdag 22-aug
Skinkesnitzel med grøn ærter og gulerødder 

kartofler og smørsovs
Reje snitte med dild og citron

Fredag 23-aug Fiskefrikadller med sovs kartofler og grøn salat Frisk frugt

Lørdag 24-aug Stegte flæsk med persilesovs og karofler
Pandekager med sukker og 

marmelade

Søndag 25-aug Enebærgryde med ris og grøntsager Chesscake med Jordbær

Mandag 26-aug Pyt i pande med spejleæg og rugbrød Stikkelsbær/kiwi grød med fløde

Tirsdag 27-aug
Frikadeller med kartofler grønærter og 

gulerødder
Fløderand med friske frugter 

Onsdag 28-aug
Kalveculotte  Kartofler, bearnaisesauce, grøn 

salat Fødselsdag Susanne i stuen 
Chokolademousse med flødeskum

Torsdag 29-aug
Forloren Hare kartofler sovs og grønsager 

Fødselsdag John i stuen Lagkage
Citron fromages med flødeskum 

Fredag 30-aug Fyldte rødspætter kartofler sovs og grøntsager Jordbær grød med fløde

Lørdag 31-aug Lasagne med grøn salat  Pære Belle Helene

Ret til overraskelser forbeholdes.


