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                    Bistrupvang - Øst

 

Onsdag 01-apr
Kylling med peberfrugter, kartofler, sovs og 

grøntsager 
Pandekager med syltetøj

Torsdag 02-apr Levergullasch med mos og grønsager Melon med skinke

Fredag 03-apr
Farssert porre med kartofler, sovs og 

grøntsager
Is med vafler 

Lørdag 04-apr Mørbrad gryde med Kartofler og grøntsager stikkelsbærgrød med mælk

Søndag 05-apr Blomkålssuppe med brød Tærte med skum 

Mandag 06-apr Pølser med kold kartoffelsalat og grøn  salat Æblegrød med mælk

Tirsdag 07-apr Ribbensteg med kartofler sovs og rødkål Ostefad med brød

Onsdag 08-apr Farsbrød med kartofler, sovs og grøntsager Ris dessert med frugtsovs

Torsdag 09-apr
Millionbøf med pasta og grøntsager 

Skærtorsdag
Citron fromages med flødeskum

Fredag 10-apr
Gullasch suppe med brød  Langfredag 

påskefrokost 
Ostemadder 

Lørdag 11-apr Kylling med bacon kartofler og sovs Is med vafler 

Søndag 12-apr
 Forloren skilpadde med kogt æg og brød 

Påskesøndag
Abrikosgrød med Mælk

Mandag 13-apr
Skinke med kartofler og stuvet grønærter og 

gulerødder 2. Påskedag
Pære belle Helene 

Tirsdag 14-apr
Fyldt rødspætter med kartofler, sovs og 

grøntsager Fødselsdag 1sal Aase
Islagkage 

Onsdag 15-apr Medister med kartofler og stuvet spidskål
Lakseruller med urter og 

citrondressing

Torsdag 16-apr
Frikadeller med kartofler, sovs og grøntsager 

lagkage om eftermiddagen til kaffen
Chokolade mousse med flødeskum 



Fredag 17-apr
Kylling med promsfritter og remolade og grøn 

salat
 Citron Koldskål med kammerjunker

Lørdag 18-apr Enebærgryde med kartofler og grøntsager Chokolade Is med vafler 

Søndag 19-apr Tomatsuppe med brød Pære Tærte med flødeskum

Mandag 20-apr Tærte med skinke og grøn salat Ferskner med skyr 

Tirsdag 21-apr
Fiske a la appelsin med kartofler sovs og 

grøntsager 
Frisk frugt

Onsdag 22-apr Forloren And Med kartofler sovs og grøntsager Ristede brød med svampe 

Torsdag 23-apr Kylling med karrysovs med ris og grøntsager Koldskål med kammerjunker

Fredag 24-apr Krebinetter med kartofler sovs og grøntsager Ostefad med brød

Lørdag 25-apr Lasagne med grøn salat Lagkage med flødeskum

Søndag 26-apr Chilikrydret Sød - kartoffel suppe med brød Solbær/hindbærgrød med mælk

Mandag 27-apr Biksemad med spejleæg Bruschetta med tomat og ost

Tirsdag 28-apr Laks med kartofler, sovs og grøntsager Spanske Tortilla

Onsdag 29-apr Kylling med grøntsager, katofler og tomat sovs Rejesnitte med citron og dild

Torsdag 30-apr
Amerikans Farsbrød med kartofler, sovs og 

grøntsager
Sveskegrød med mælk

Ret til overraskelser forbeholdes.


