
                            Menuplan  2019 December
                    Bistrupvang - Øst

 

Søndag 01-dec Grønkålssuppe med brød Ostefad med kiks

Mandag 02-dec Tærter med kylling og grøn salat Koldskål med kammerjunker

Tirsdag 03-dec Forloren Hare m/kartofler, sovs og grønsager Stegte æbler med farin 

Onsdag 04-dec
Julefrokost i Fælleshuset for Borger og 

personale fra 12-15

Karrysuppe med brød og til dessert is 

med vafler 

Torsdag 05-dec Krebinetter med grøntsager, kartofler og sovs Pærer tærte

Fredag 06-dec Fisk i fad med kartofler og grøntsager Frugtsalat med kokoscreme

Lørdag 07-dec Gullasch med kartoffelmos og grøntsager Fløderand frugtsovs

Søndag 08-dec Grøn Ærtesuppe med brød Rødgrød med fløde

Mandag 09-dec Pyt i pande med spejleæg Ferskner med flødeskum

Tirsdag 10-dec
Kødsovs med pasta Jule banko i fælleshuset 

om eftermiddagen 
Abrikos mousse med flødeskum 

Onsdag 11-dec
Frikadeller med kartofler brun sovs og 

grøntsager 
Frugt tærte med flødeskum

Torsdag 12-dec
Amrikanske farsbrød m/kartofler sovs og 

grøntsager
Boghvedegrød 

Fredag 13-dec
 Fisk med porer og appelsin kartofler og 

grøntsager 
Pære belle helene

Lørdag 14-dec Mørbrad gryde med ris/kartofler Chokolademousse med flødeskum

Søndag 15-dec Tomatsuppe med brød Abrikosgrød med fløde 

Mandag 16-dec Brændende kærlighed med løg og bacon Æbletærte med Cremefraiche 



Tirsdag 17-dec
Boller i karry med ris/kartofler og grønne 

bønner 
lakse snitte med dil og citron 

Onsdag 18-dec Lasagne med grøn salat Små Kræmmerhuse med skum

Torsdag 19-dec Forloren harer kartofler, sovs og grøntsager Citronfromages med flødeskum 

Fredag 20-dec Fyldte rødspætter kartofler sovs og grøntsager Pandekager med syltetøj og sukker

Lørdag 21-dec Chili con carne Ostefad med kiks

Søndag 22-dec Grøntsagssuppe med brød sveskegrød med fløde 

Mandag 23-dec
Hakkebøffer med bløde løg sovs og kartofler  

lille juleaften 
Frugtsalat med råcreme

Tirsdag 24-dec
Flæskesteg med rødkål, kartofler sovs og brun 

kartofler Juleaften 
Ris a la mande med kirsebærsovs

Onsdag 25-dec Pølser og kold Kartoffelsalat 1 juledag Is med vafler 

Torsdag 26-dec Julefrokost i afd. 2 juledag 
Kartofleporesuppe med brød og 

ostemad til aften

Fredag 27-dec Ovnbagt Laks med kartofler sovs   Grøntsager Æblekage med flødeskum

Lørdag 28-dec Forloren skildpadde med kogte æg Jordbærgrød med fløde 

Søndag 29-dec
Farseret porre med sovs kartofler og 

grøntsager 
Fløderand med chokoladesovs

Mandag 30-dec
Medister med stuvet grønærter og gulerødder 

kartofler og karotter 
Frugter med råcreme

Tirsdag 31-dec Fest mad nytårsaften Kransekage 

Ret til overraskelser forbeholdes.


