
                            Menuplan  2019 Oktober
                    Bistrupvang - Øst

 

Tirsdag 01-okt
Brændende kærlighed med løg og bacon 

Fødselsdag  Ellis 1 sal
Is med vafler

Onsdag 02-okt Vegetar pizza med grøn salat 
Hønsekødsuppe med kød og 

melboller

Torsdag 03-okt Kylling i karry med ris og grøntsager Mandlebund med friske frugter

Fredag 04-okt
Fiske på bund af rodfrugter kartoffel og 

hollandaissovs
Chesscake med jordbær

Lørdag 05-okt
Flæskesteg med kartofler, sovs og rødkål + 

brune kartofler 
Fløderand med chokoladesovs

Søndag 06-okt Kartoffel-Porersuppe med bacon og brød Rødgrød med fløde

Mandag 07-okt Pyt i pande med spejleæg og rødbeder Pære belle helene 

Tirsdag 08-okt Sellleribøffer med kartofler, sovs og grøntsager Nougat Mousse med flødeskum

Onsdag 09-okt
Varm Filippinske frokost i stuen og 1sal  Til 

Aftensmad rugbrød med pålæg
Frisk frugt 

Torsdag 10-okt Karbonader med kartofler majs og paprikasovs Rabarbermousse med flødeskum

Fredag 11-okt Laks med kartofler sovs og grøn salat Ferskner med markronskum

Lørdag 12-okt
Skinke med kartofler og aspargessovs og grøn 

salat
Sorbet is med vafler

Søndag 13-okt Gullasch med kartofelmos og grøntsager Abrikosgrød med fløde

Mandag 14-okt
Medister med stuvet spinat kartofler og 

grønsager
Æblekage med flødeskum

Tirsdag 15-okt
Grøntsags tærter med grøn salat Føselsdag 

Vita i stuen
Frugter med råcreme 

Onsdag 16-okt Koteletter i fad med ris og grøn salat Sveskegrød med fløde



Torsdag 17-okt
Forloren Harer med kartofler, sovs og 

grøntsager 
Lakse snitte med dild og citron 

Fredag 18-okt Fyldte rødspætter kartofler sovs og grøntsager Pandekager med sukker og is 

Lørdag 19-okt
Farseret porre med sovs kartofler og 

grøntsager 
 sorbet is med vafler

Søndag 20-okt Forloren skildpadde med  kogte æg Æblegrød med fløde 

Mandag 21-okt Pølser og varm Kartofelsalat + grøn salat frugtsalat 

Tirsdag 22-okt
Hakkebøffer med kartofler, bløde løg og brun 

sovs  Fødselsdag  Jytte 1 sal
Citronfromages med flødeskum

Onsdag 23-okt
Kylling på bund af rodfrugter med ris og 

tomatsovs
Pæretærte med flødeskum 

Torsdag 24-okt
Krebinetter med kartofler og sovs og 

grøntsager 
Tunmousse med brød

Fredag 25-okt
Rødspættefilet med persillesovs, kartofler og 

grøntsager.
Chesscake med Solbær

Lørdag 26-okt
Ribbensteg med kartoffel brun sovs og rødkål 

Fødselsdag  Ruth i stuen 
Fløderand med frisk frugt

Søndag 27-okt Millonbøf med pasta og grøn salat kiwi/stikkelsbærgrød med fløde

Mandag 28-okt
Fyldt Mørbrad med røsti, champignonsovs  

Fødselsdag Carsten i stuen 
Vaffel is med flødeskum og syltetøj

Tirsdag 29-okt Frikadeller med kartofler og stuvet grønlangkål Karry suppe med brød 

Onsdag 30-okt Grøntsags lasagne med grøn salat Kold Rabarbersuppe med vanijleis

Torsdag 31-okt Suppeaften   fødselsdag Tina 1sal Muffins med græskar til kaffen 

Ret til overraskelser forbeholdes.


