
 
 
 
 

Menuplan September 2020 Bistrupvang Øst 
 

Tirsdag 01-sep Laks på spinat bund kartofler og tomatsalat Abrikosgrød med 
mælk 

Onsdag 02-sep Gazpachosalat med kylling og safran ris Melon med 
skinke 

Torsdag 03-sep Kylling med kartoffelsalat og agurkesalat 
Sommerfest 

Mandelbund med 
frugt 

Fredag 04-sep Farsbrød med kartofler og sovs og grøn salat Frisk frugt 

Lørdag 05-sep Mørbradgryde med ris Fløderand med 
chokoladesovs 

Søndag 06-sep Kartoffelsuppe med brød og bacon tern Kræmmerhuse 
med flødeskum 

Mandag 07-sep Biksemad med spejleæg  Jordbærgrød 
med mælk 

Tirsdag 08-sep Torsk med ratatouille groft brød/kartofler  Karrysuppe med 
brød 

Onsdag 09-sep Ribbensteg med kartofler, rødkål og sovs Huset 
Fødselsdag lagkage 

Lakssnitte med 
rævesovs 

Torsdag 10-sep Grønsagslasagne med grøn salat Bruschetta med 
aubergine og 
oliven 

Fredag 11-sep Krebinetter med blomkål/gullerødder kartofler og 
smørsovs 

frisk frugt 

Lørdag 12-sep Kødsovs med pasta og grøn salat Rødgrød med 
mælk 

Søndag 13-sep Gulerodssuppesuppe med brød  Is med vafler 

Mandag 14-sep Farseret porre med sovs kartofler og grøntsager Frugtsalat med 
flødeskum 

Tirsdag 15-sep Fiskefad med gulerodssalat og ristede rugbrød Stegte 
champignon på 
brød 

Onsdag 16-sep Græsk mousaka med kartofler og aubergine Tun coktail med 
oliven og  fluts 

Torsdag 17-sep Rødbedebøffer med kartofler og persillesovs Laksepate med 
brød 



 
 
 
 

Fredag 18-sep Kylling med prommesfritter og remoulade Frisk frugt 

Lørdag 19-sep Forloren skilpadde med kogt æg Pærer Belle 
Helene 

Søndag 20-sep Champignon suppe med flutes Stikkelsbærgrød 

Mandag 21-sep Pølser og kold kartoffelsalat og grøn salat Ostebrød med 
tomat 

Tirsdag 22-sep Fiskefrikadeller med kartofler salat og persillesovs Æblekage med 
flødeskum 

Onsdag 23-sep Kylling med bacon ris og grøn salat Minestronesuppe 
og brød 

Torsdag 24-sep Kikærter og fennikelgryde med grøn salat Avocado salat 
med rejer og 
brød 

Fredag 25-sep Hakkebøffer med bløde løg sovs og kartofler Frisk frugt 

Lørdag 26-sep Hamburgerryg med kartofler og stuvet 
grønærter og gulerødder 

Chokolade is 
med vafler 

Søndag 27-sep Linsesuppe med brød Pærer tærte 
med flødeskum 

Mandag 28-sep Stegt flæsk med kartofler og persillesovs Spansk tortilla 

Tirsdag 29-sep Fyldte rødspætter med kartofler sovs og grønsager Sveskegrød med 
mælk 

Onsdag 30-sep Kylling i karry med ris og grønne bønner Tunpate med 
brød 

        

Ret til overraskelser forbeholdes.  

 


