
Menuplan  2020 Juni  -  Bistrupvang - Øst
 

Mandag 01-jun lasagne med grøn salat 2 pinsedag Is med vafler

Tirsdag 02-jun Fiskefilet med persillesovs, kartofler og grønt Ferskner med Markronskum 

Onsdag 03-jun Farsbrød med kartofler og sovs Risdessert med frugtsovs

Torsdag 04-jun Boller i karry med ris  Ostmix med brød

Fredag 05-jun
Farseret porre med whiskysovs, kartofler og 

grønt Grundlovsdag
Æbletærte med creme fraiche

Lørdag 06-jun Kylling gryde med ris Jordbærgrød med mælk

Søndag 07-jun  Gullaschsuppe med brød Pærer belle helene

Mandag 08-jun Pyt i pande med spejlæg Koldskål med kammerjunker 

Tirsdag 09-jun Ovnbagt fisk på tomat-fennikel-kompot Tomatsuppe med brød

Onsdag 10-jun Hakkebøffer med bløde løg, sovs og kartofler Lakse snitte med citron og dild

Torsdag 11-jun Koteletter i fad med ris og grøn salat frugtsalat med skyr

Fredag 12-jun Kylling med bacon sovs og kartofler Chokolade mousse med flødeskum

Lørdag 13-jun
Kogt skinke med flødestuvet kartofler og grøn 

salat
Jordbærtærte

Søndag 14-jun Mørbrad gryde med ris Solbær/hindbærgrød med mælk

Mandag 15-jun Stegt flæsk med persillesovs og kartofler Citron fromages 

Tirsdag 16-jun
Fiskefrikadeller med remoladesovs kartofler og 

grøntsager
Frisk frugt

Onsdag 17-jun Medister med kartofler og stuvet spidskål kvarkkage

Torsdag 18-jun Stegt kylling med nye kartofler og persillesmør Bruschetta med aubergine og oliven



Fredag 19-jun Krebinetter med grøntsager, kartofler og sovs Pandekager med syltetøj

Lørdag 20-jun Grøntsags Lasagne Fløderand med frugtsovs

Søndag 21-jun Chili con carne Rødgrød med mælk

Mandag 22-jun Tærter med kylling og grøn salat Gl.dags æblekage

Tirsdag 23-jun
Ovnbagt torsk m/champignon persille og 

mandler
Jorbær mousse med flødeskum

Onsdag 24-jun Stegt lever med bløde løg kartofler og sovs Rejesnitte 

Torsdag 25-jun
Hamburgeryg med stuvet grønærter og 

gulerødder og kartofler
is med vafler

Fredag 26-jun Kylling på bund af grønt Ostmix med brød

Lørdag 27-jun Ærtesuppe med brød Frugttærte

Søndag 28-jun Kødsovs med pasta Abrikosgrød med mælk

Mandag 29-jun Brændende kærlighed Koldskål med kammerjunker 

Tirsdag 30-jun Farseret porre kartofler sovs og grøntsager Frisk frugt

Ret til overraskelser forbeholdes.


