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                                                  Vecka 11 
 
Måndag 

A-rätt: Karibisk korvgryta med ananas serveras med ris 

B-rätt: Morotsbiff med vitlöksstekt & dragonsås  

Kräm: Ananaskräm 

  

Tisdag  

A-rätt: Smör stekt fiskfilé med skarpsås & koktpotatis 

B-rätt: Kyckling Stroganoff med havre ris  

Kräm: Äpplekräm 

 

Onsdag 

A-rätt: Kålpudding med sås och potatis  

B-rätt: Kyckling Stroganoff med havre ris 
Kräm: Rabarberkräm 

    

Torsdag  

A-rätt: Boullabaisse (fransk fisksoppa om innehåller skaldjur) med aioli 

B-rätt: Ärtsoppa med fläsk 

Efterrätt: Kökets egengjorda pannkakor med hallongrädde 

 

Fredag 

A-rätt: Stekt fläsk med brunabönor och kokt potatis 

B-rätt: Kyckling Stroganoff med havre ris 

Kräm: Plommonkräm 

 

Lördag 

A-rätt: Kokt torsk med ägg- och persiljesås samt kokt potatis  

B-rätt Moussaka (klassiska grekiska gratängen med färs, potatis och aubergine i 

grunden) 

Efterrätt: Chokladmousse 

 

Söndag  

A-rätt: Slottsstek med gräddsås och kokt potatis  

B-rätt: Moussaka (klassiska grekiska gratängen med färs, potatis och aubergine i 

grunden) 

Efterrätt: Mango & Marängpaj 
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Måndag 

A-rätt: Stekt falukorv med stuvad vitkål smaksatt med kummin & lagrad ost 

serveras med kokt potatis 

B-rätt: Moussaka (klassiska grekiska gratängen med färs, potatis och aubergine i 

grunden) 

Kräm: Aprikoskräm 

 

Tisdag  

A-rätt: Afrikansk fisk med kokos och sötpotatis 

B-rätt: Fiskbullar i mild curry och äppelsås samt kokt potatis   

Kräm: Körsbärskräm 

 

Onsdag 

A-rätt: Chili con carne med kokt ris och grönsaker  

B-rätt: Fiskbullar i mild curry och äppelsås samt kokt potatis   

Kräm: Krusbärskräm 

    

Torsdag  

A-rätt: Potatissoppa med ost och örtstekt svamp 

B-rätt: Ärtsoppa med fläsk 

Efterrätt: Kökets egengjorda pannkakor med hallongrädde 

 

Fredag 

A-rätt: Kyckling frikassé (fransk kycklinggryta) serveras med örtpotatis & 

vaxbönor 

B-rätt: Fiskbullar i mild curry och äppelsås samt kokt potatis   

Kräm: Jordgubbskräm 

 

Lördag  

A-rätt: Ört- och senapsmarinerad stekt strömming 

B-rätt: Pytt i panna med rödbetor & stekt ägg 

Efterrätt: Aprikoshalvor med hallon melba, kakströssel & grädde  

 

Söndag  

A-rätt: Fläskgryta med vinbärssås och potatiskaka 

B-rätt: Pytt i panna med rödbetor & stekt ägg 

Efterrätt: Kladdkaka med brynt smör serveras med grädde 
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                                                   Vecka 13 
 
Måndag 

A-rätt: Frikadeller i dillsås serveras med kokt potatis och pressgurka 

B-rätt: Pytt i panna med rödbetor & stekt ägg 

Kräm: Björnbärskräm 

 

Tisdag  

A-rätt: Stekt panerad fisk med äppeltzatziki, citron, koktpotatis & rostad 

broccoli 

B-rätt: Kryddig köttkorv med dragonstuvad vitkål & stekt potatis 

Kräm: Hallonkräm 

      

Onsdag 

A-rätt: Oxfärs järpar med sås espanole ”brunsås” och potatismos 

B-rätt: Kryddig köttkorv med dragonstuvad vitkål och stekt potatis  
Kräm: Aprikoskräm 

    

Torsdag  

A-rätt: Ängamatssoppa 

B-rätt: Ärtsoppa med fläsk 

Efterrätt: Kökets egengjorda pannkakor med hallongrädde 

 

Fredag 

A-rätt: Citron kyckling serveras med en sås på tomat och oliver & rostad potatis 

B-rätt: Kryddig köttkorv med dragonstuvad vitkål och stekt potatis  

Kräm: Ananaskräm  

 

Lördag 

A-rätt: Laxpudding med skirat smör, gröna ärtor, citron och dill 

B-rätt: Pasta med kyckling, apelsin & basilika 

Efterrätt: Vanilj persikor med cocos  

 

Söndag  

A-rätt: Pannbiff med stekt lök, kokt potatis, gräddsås & tillbehör  

B-rätt: Pasta med kyckling, apelsin & basilika 

Efterrätt: Jordgubbs cheesecake 
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                                                   Vecka 14 
 
Måndag 

A-rätt: Kokt lunch korv med senaps yoghurt & kökets mos 

B-rätt: Pasta med kyckling, apelsin & basilika 

Kräm: Päronkräm 

 

Tisdag  

A-rätt: Fiskgryta med rotfrukter & saffran (innehåller skaldjur)  

B-rätt: Kycklingfajita, fyllt tortillabröd med kryddig kyckling, guacamole, 

salladsblad & ris 

Kräm: Äpplekräm 

 

Onsdag 

A-rätt: Klassisk köttfärslimpa med sås & kokt potatis 

B-rätt: Kycklingfajita, fyllt tortillabröd med kryddig kyckling, guacamole, 

salladsblad & ris Kräm: Rabarberkräm 
    

Torsdag  

A-rätt: Primörsoppa 

B-rätt: Ärtsoppa med fläsk 

Efterrätt: Kökets egengjorda pannkakor med hallongrädde 

 

Fredag 

A-rätt: Biff curry med yoghurt och kokt ris 

B-rätt: Kycklingfajita, fyllt tortillabröd med kryddig kyckling, guacamole, 

salladsblad & ris 

Kräm: Plommonkräm 

 

Lördag 

A-rätt: Havets wallenbergare med rödbets- & kaprissmör samt potatis pure  

B-rätt: Blomkålspaj med vit gräddädel och svartrötter 

Efterrätt: Krämig blåbärspaj  

 

Söndag  

A-rätt: Långkokt, glaserad griskarré med cidersenapsbuljong 

B-rätt: Blomkålspaj med vit gräddädel och svartrötter 

Efterrätt: Rulltårta med rabarber och kardemumma 
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                Vecka 15 påskveckan  
 
Måndag 

A-rätt: Skogspanna på fläskkött & skogssvamp serveras med potatismos 

B-rätt: Blomkålspaj med vit gräddädel och svartrötter 

Kräm: Körsbärskräm 

 

Tisdag  

A-rätt: Frasig sej med kall ägg- och kaviarsås samt kokt potatis 

B-rätt: Matjessill serveras med kokt potatis, ägghalvor, gräddfil samt gräslök 

Kräm: Krusbärskräm 

 

Onsdag 

A-rätt: Gräddig skav med potatismos och lingon 

B-rätt: Matjessill serveras med kokt potatis, ägghalvor, gräddfil samt gräslök 
Kräm: Jordgubbskräm 

    

Torsdag  

A-rätt: Spenatsoppa med ägghalvor och potatis   

B-rätt: Ärtsoppa med fläsk 

Efterrätt: Kökets egengjorda pannkakor med hallongrädde 

 

Långfredag  

A-rätt: Inkokt lax med gräslökspotatis och kallsås 

B-rätt: Matjessill serveras med kokt potatis, ägghalvor, gräddfil samt gräslök 

Efterrätt: Ananaskräm 

 

Lördag Påskafton 

Påsk lunch med massa gott småplock & en jordgubbsbakelse med 

chokladgrädde till efterrätt. 

 

Söndag Påskdagen 

A-rätt: Coq au vin ”tupp i vin” serveras med potatismos  

B-rätt: Kyckling och nudelsoppa m. asiatiska smaker 

Efterrätt: Choklad pannacotta med hallon & nötkross  
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             Vecka 16 
 
Måndag Annandag påsk  

A-rätt: Korv stroganoff med kokt ris och broccoli 

B-rätt: Kyckling och nudelsoppa m. asiatiska smaker 

Kräm: Björnbärskräm 

 

Tisdag  

A-rätt: Gremulata över bakad fiskfilé med citron och kokt potatis 

B-rätt: Persiljejärpe med Prästostpotatis och sås 

Kräm: Hallonkräm 

 

Onsdag 

A-rätt: Winerlimpa med sås och potatis 

B-rätt: Persiljejärpe med Prästostpotatis och sås  
Kräm: Aprikoskräm 

    

Torsdag  

A-rätt: Broccoli och ostsoppa 

B-rätt: Ärtsoppa med fläsk 

Efterrätt: Kökets egengjorda pannkakor med hallongrädde 

 

Fredag 

A-rätt: Ugnsstekt kassler med kokt potatis och champinjonsås 

B-rätt: Persiljejärpe med Prästostpotatis och sås 

Kräm: Ananaskräm 

 

Lördag 

A-rätt:  Fiskgratäng med chili- och dilltäcke 

B-rätt: Gratinerade paprikahalvor med grekiska smaker (vegetarisk) 

Efterrätt: Tosca päron 

 

Söndag  

A-rätt: Stekt kyckling med apelsinsås 

B-rätt:  Gratinerade paprikahalvor med grekiska smaker (vegetarisk) 

Efterrätt: Vit kladdkaka med dulce de leche ”kola” och kokos 
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Måndag 

A-rätt: Köttkorv med senapssås, kokt potatis & varma ärtor 

B-rätt: Gratinerade paprikahalvor med grekiska smaker (vegetarisk) 

Kräm: Päronkräm 

 

Tisdag  

A-rätt: Fisk Bordelaise med julien grönsaker & potatismos 

B-rätt: Rostade oxfärsbollar med stekt tomat- och curryris 

Kräm: Vinbärskräm 

 

Onsdag 

A-rätt: Ceavapcici (saftiga, smakrika och utsökta biffar från Balkan) med rostad 

potatis, ratatouille och vitlöks crème 

B-rätt: Rostade oxfärsbollar med stekt tomat- och curryris 
Kräm: Äpplekräm 

    

Torsdag  

A-rätt: Västkustsoppa med fisk och skaldjur 

B-rätt: Ärtsoppa med fläsk 

Efterrätt: Kökets egengjorda pannkakor med hallongrädde 

 

Fredag 

A-rätt: Örtkryddad kycklingfilé & potatiskaka   

B-rätt: Rostade oxfärsbollar med stekt tomat- och curryris 

Kräm: Rabarberkräm 

 

Lördag 

A-rätt: Rullströmming med crèmefraiche samt tomat & basilika 

B-rätt: Lasagne klassisk  

Efterrätt:  Gräddpudding med tillbehör  

 

Söndag  

A-rätt: Nöt stek med körsbärssås och ångkokta rotfrukter 

B-rätt: Lasagne klassisk 

Efterrätt: Blåbärskaka med vispad grädde 
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Måndag 

A-rätt: Kyckling frikadeller med currysås & kokt ris 

B-rätt: Lasagne klassisk 

Kräm: Plommonkräm 

 

Tisdag  

A-rätt: Fisk piccata med tomatsås och kokt ris 

B-rätt: Kryddig korv med krämiga ingefärsrotfrukter 

Kräm: Körsbärskräm 

 

Onsdag 

A-rätt: Grekisk färspanna med klyftpotatis & sås 

B-rätt: Kryddig korv med krämiga ingefärsrotfrukter 
Kräm: Krusbärskräm 

    

Torsdag  

A-rätt: Nikkaluoktasoppa 

B-rätt: Blomkålssoppa med bacon 

Efterrätt: Kökets egengjorda pannkakor med hallongrädde 

 

Fredag 

A-rätt: Stekt fläsk med lök sås och kokt potatis   

B-rätt: Kryddig korv med krämiga ingefärsrotfrukter 

Kräm: Jordgubbskräm 

 

Lördag 

A-rätt: Lime- och citronbakad torsk med persiljesås  

B-rätt: Kyckling pytt i panna med aioli och färska örter 

Efterrätt: Ananaspaj  

 

Söndag  

A-rätt: Porterstek med sås, potatis & kokta grönsaker 

B-rätt: Kyckling pytt i panna med aioli och färska örter 

Efterrätt: Gräddfilsmousse med jordgubbar & topping  
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Måndag 

A-rätt: Korv serveras med klyftpotatis & coleslowsallad 

B-rätt: Kyckling pytt i panna med aioli och färska örter 

Kräm: Aprikoskräm 

 

Tisdag  

A-rätt: Citronbakad fisk med räk- och dillsås 

B-rätt: Sallad med köttfärsfräs, ris och chilidressing  

Kräm: Björnbärskräm                       

 

Onsdag 

A-rätt: Kåldolmar med skysås, lingon och kokt potatis 

B-rätt: Sallad med köttfärsfräs, ris och chilidressing  
Kräm: Hallonkräm 

    

Torsdag  

A-rätt: Spenatsoppa med ägghalvor 

B-rätt: Fransksoppa med fläsk 

Efterrätt: Kökets egengjorda pannkakor med hallongrädde 

 

Fredag 

A-rätt: Örtgårdskyckling med stekt potatis och sås 

B-rätt: Sallad med köttfärsfräs, ris och chilidressing  

Kräm: Ananaskräm 

 

Lördag 

A-rätt: Havets wallenbergare med rödbetor, pepparrots crème & potatis pure  

B-rätt: Fläsk och nudelsoppa m. asiatiska smaker 

Efterrätt: Aprikos med hallon melba och grädde   

 

Söndag  

A-rätt: Långbakad fläskkarré med äpple- och lingonsky 

B-rätt: Fläsk och nudelsoppa m. asiatiska smaker 

Efterrätt: Kokoskaka med citruskompott 
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Måndag 

A-rätt: Gratinerad falukorv med tomatsky & potatismos 

B-rätt: Fläsk och nudelsoppa m. asiatiska smaker 

Kräm: Päronkräm 

 

Tisdag  

A-rätt: Fina fiskpudding med skirat smör, citron & kokt potatis 

B-rätt: Stora lammköttbullar med citron och örter serveras med sky och 

potatispuré  

Kräm: Vinbärskräm 

 

Onsdag 

A-rätt: Grekiskköttfärslimpa med sås och potatis  

B-rätt: Stora lammköttbullar med citron och örter serveras med sky och 
potatispuré 
Kräm: Äpplekräm 

    

Torsdag  

A-rätt: Lök- och kumminsoppa med ostkrutonger 

B-rätt: Köttfärssoppa 

Efterrätt: Kökets egengjorda pannkakor med hallongrädde 

 

Fredag 

A-rätt: Kokt rimmad bog med rotmos och senaps sås 

B-rätt: Stora lammköttbullar med citron och örter serveras med sky och 

potatispuré Kräm: Efterrätt: Rabarberkräm  

 

Lördag  

A-rätt: Stekt lax med lätt citronhollandaise  

B-rätt: Fransk ost- och skinkpaj 

Efterrätt: Kanelstekta äpplen med vaniljcrème 

 

Söndag  

A-rätt: Klassik kalv Wallenbergare 

B-rätt: Fransk ost- och skinkpaj 

Efterrätt: Blåbärskladdkaka  
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Måndag 

A-rätt: Isterband med blomkåls- och potatiskompott & rödbetor 

B-rätt: Fransk ost- och skinkpaj 

Kräm: Plommonkräm 

 

Tisdag  

A-rätt: Enkel panerad fisk med dansk remulad, kokt potatis & grönsaker 

B-rätt: Kreolsk gryta och ris 

Kräm: Körsbärskräm 

 

Onsdag 

A-rätt: Kökets egen rullade köttbullar med sås, lingon och potatismos 

B-rätt: Kreolsk gryta och ris 
Kräm: Krusbärskräm 

    

Torsdag  

A-rätt: Borsjtj med gräddfilsklick (rödbetssoppa) 

B-rätt: Fisksoppa 

Efterrätt: Kökets egengjorda pannkakor med hallongrädde 

 

Fredag 

A-rätt: Sjömansbiff med kokta grönsaker 

B-rätt: Kreolsk gryta och ris 

Kräm: Jordgubbskräm 

 

Lördag 

A-rätt: Fiskgratäng med kaviar och dill 

B-rätt: Krämig pasta med lax, spenat och vitvin  

Efterrätt: Kakaopudding från Java 

 

Söndag  

A-rätt: Grillad kyckling, bearnaise och rostad potatis 

B-rätt: Krämig pasta med lax, spenat och vitvin 

Efterrätt: Maräng swiss 
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Måndag 

A-rätt: Falukorv a la 70 tal äpple och lök 

B-rätt: Krämig pasta med lax, spenat och vitvin 

Kräm: Aprikoskräm 

 

Tisdag  

A-rätt: Bohusfisk med gräddsås, lök, dill & kokt potatis 

B-rätt: Pulled pork (långbakad fläskkarré som dras isär i strimlor) med bbq-

smak och bröd samt syrad lök och vitlökssås 

Kräm: Björnbärskräm 

 

Onsdag 

A-rätt: Italiensk köttfärspanna med tomatsås och potatis  

B-rätt: Pulled pork (långbakad fläskkarré som dras isär i strimlor) med bbq-
smak och bröd samt syrad lök och vitlökssås 
Kräm: Hallonkräm 

    

Torsdag  

A-rätt: Rostad kycklingsoppa med bacon och bönor  

B-rätt: Grönärtsoppa med pepparrotsgrädde     

Efterrätt: Kökets egengjorda pannkakor med hallongrädde 

 

Fredag 

A-rätt: Kyckling frikassé (fransk gryta) serveras med örtpotatis & vaxbönor 

B-rätt: Pulled pork (långbakad fläskkarré som dras isär i strimlor) med bbq-

smak och bröd samt syrad lök och vitlökssås 

Kräm: Ananaskräm 

 

Lördag 

A-rätt: Stekt makrillfilé med gräddkokt spenat 

B-rätt: Pita med falafel och citronvitlöksyoghurt 

Efterrätt: Drömrulltårta   

 

Söndag  

A-rätt: Porterstek med sås 

B-rätt: Pita med falafel och citronvitlöksyoghurt 

Efterrätt: Bedårande rabarbersoppa med knapriga mandelbiskvier 
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Måndag 

A-rätt: Karibisk korvgryta med ananas serveras med ris 

B-rätt: Pita med falafel och citronvitlöksyoghurt 

Kräm: Päronkräm 

 

Tisdag  

A-rätt: Mandel fisk med skirat smör, kokt potatis och grönsaker  

B-rätt: Taco paj serveras med en sallad med avokado och tomatsalsa 

Kräm: Vinbärskräm 

Kvällsmat: Majs- och potatissoppa med köttfärs          

 

Onsdag 

A-rätt: Köttfärsstubbe med torkad frukt & persilja serveras med sås och 

potatismos 

B-rätt: Taco paj serveras med en sallad med avokado och tomatsalsa  
Kräm: Äpplekräm 

Kvällsmat: Kökets val  

    

Torsdag  

A-rätt: Boullabaisse (fransk fisksoppa om innehåller skaldjur) med aioli 

B-rätt: Lins- & paprikasoppa 

Efterrätt: Kökets egengjorda pannkakor med hallongrädde 

 

Fredag 

A-rätt: Kyckling piccata med tomatsås och kokt ris 

B-rätt: Taco paj serveras med en sallad med avokado och tomatsalsa 

Kräm: Rabarberkräm 

 

Lördag 

A-rätt: Pocherad torsk serveras med hummersås, potatismos och grönsaker   

B-rätt: Moussaka (klassiska grekiska gratängen med färs, potatis och aubergine i 

grunden) 

Efterrätt: Fruktsallad med kardemummayoghurt 

 

Söndag  

A-rätt: Fläskgryta med rotfrukter 

B-rätt: Moussaka (klassiska grekiska gratängen med färs, potatis och aubergine i 

grunden) 

Efterrätt: Choklad cheesecake med hallonrippel 
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Måndag 

A-rätt: Stekt falukorv med stuvad vitkål smaksatt med kummin & lagrad ost 

serveras med kokt potatis 

B-rätt: Moussaka (klassiska grekiska gratängen med färs, potatis och aubergine i 

grunden) 

Kräm: Plommonkräm 

 

Tisdag  

A-rätt: Fisk Cremé bonjour 

B-rätt: Stekt fläskkarré serveras med potatis och äppelsallad  

Kräm: Körsbärskräm 

 

Onsdag 

A-rätt: Kålpudding med sky och kokt potatis  

B-rätt: Stekt fläskkarré serveras med potatis och äppelsallad 
Kräm: Krusbärskräm 

    

Torsdag  

A-rätt: Potatissoppa med ost och örtstekt svamp 

B-rätt: Thaisoppa med kyckling, curry och cocos 

Efterrätt: Kökets egengjorda pannkakor med hallongrädde 

 

Fredag 

A-rätt: Biffstroganoff med kokt ris 

B-rätt: Stekt fläskkarré serveras med potatis och äppelsallad 

Kräm: Jordgubbskräm 

 

Lördag 

A-rätt: Fiskgratäng med prästostpotatis och ansjovis 

B-rätt: Lax & rotfrukts pytt i panna med örtcremé 

Efterrätt: Cocos split med ananas   

 

Söndag  

A-rätt: Skinkstek med äpple och rosmarin gräddsky 

B-rätt:  Lax & rotfrukts pytt i panna med örtcremé 

Efterrätt: Äppelkladdkaka med kanelfrosting 
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Måndag 

A-rätt: Frikadeller i dillsås serveras med kokt potatis och pressgurka 

B-rätt: Lax & rotfrukts pytt i panna med örtcremé 

Kräm: Aprikoskräm   

 

Tisdag  

A-rätt: Smör stekt fiskfilé med skarpsås & koktpotatis 

B-rätt: Matjessill serveras med kokt potatis, ägghalvor, gräddfil och gräslök 

Kräm: Björnbärskräm 

 

Onsdag 

A-rätt: Chili con carne med kokt ris 

B-rätt: Matjessill serveras med kokt potatis, ägghalvor, gräddfil och gräslök 
Kräm: Hallonkräm 

    

Torsdag  

A-rätt: Köttsoppa en mustig och klassisk soppa på högrev 

B-rätt: Ängamatssoppa 

Efterrätt: Färskfrukt  

 

Midsommarafton  

Midsommar lunch med smaker och tillbehör som hör sommaren till och avslutas 

med en härlig jordgubbstårta. 

 

Lördag midsommardagen   

A-rätt: Ugnsbakad lax med kall sås  

B-rätt: Kycklingsallad med pasta och dressing  

Efterrätt: Vanilj pudding med jordgubbssås  

 

Söndag  

A-rätt:  Biff á la Lindström serveras med stekt potatis, sky och saltgurka. 

B-rätt: Kycklingsallad med pasta och dressing 

Efterrätt: Mjuk hallonkaka med vaniljsås 
 

 

 

 

 



 Solhöjdens lunchmeny! 

  
                                                  Vecka 26 
 
Måndag 

A-rätt: Kokt lunch korv serveras med kokt potatis och stuvade legymer  

B-rätt: Kycklingsallad med pasta och dressing 

Kräm: Ananaskräm 

 

Tisdag  

A-rätt: Afrikansk fisk med kokos och sötpotatis 

B-rätt: Krabbkakor från Hönö 

Kräm: Päronkräm 

 

Onsdag 

A-rätt: Nötfärs järpar med sås espanole ”brunsås” och potatismos 

B-rätt: Krabbkakor från Hönö 
Kräm: Vinbärskräm 

    

Torsdag  

A-rätt: Primörsoppa 

B-rätt: Fisksoppa 

Efterrätt: Kökets egengjorda pannkakor med hallongrädde 

 

Fredag 

A-rätt: Stekt fläsk med brunabönor och kokt potatis 

B-rätt: Krabbkakor från Hönö 

Kräm: Äpplekräm 

 

Lördag 

A-rätt: Havets wallenbergare med rödbets- & kaprissmör samt potatis pure  

B-rätt: Anka och nudelsoppa m. asiatiska smaker 

Efterrätt: Fluffig hallonmousse  

 

Söndag  

A-rätt: Citron- & yoghurtkyckling 

B-rätt: Anka och nudelsoppa m. asiatiska smaker 

Efterrätt: Björnbärspaj med Kesella citrus                                                      
 

 

 

 



 Solhöjdens lunchmeny! 

 
                                                   Vecka 27 
 
Måndag 

A-rätt: Skogspanna på fläskkött & skogssvamp serveras med potatismos 

B-rätt: Anka och nudelsoppa m. asiatiska smaker 

Kräm: Rabarberkräm 

 

Tisdag  

A-rätt: Stekt panerad fisk med äppeltzatziki, citron, koktpotatis & rostad 

broccoli 

B-rätt: Fyllda gratinerade paprikahalvor serveras m. ris & aioli 

Kräm: Plommonkräm 

 

Onsdag 

A-rätt: Klassisk köttfärslimpa med sås & kokt potatis 

B-rätt: Fyllda gratinerade paprikahalvor serveras m. ris & aioli 
Kräm: Körsbärskräm 

    

Torsdag  

A-rätt: Gulaschsoppa 

B-rätt: Broccoli och ostsoppa 

Efterrätt: Kökets egengjorda pannkakor med hallongrädde 

 

Fredag 

A-rätt: Kyckling frikassé (fransk gryta) serveras med örtpotatis & vaxbönor 

B-rätt: Fyllda gratinerade paprikahalvor serveras m. ris & aioli 

Kräm: Krusbärskräm 

 

Lördag 

A-rätt: Stekt makrillfilé med gräddkokt spenat och kokt potatis 

B-rätt: Fisk och skaldjurspaj  

Efterrätt: Choklad yogi med knapriga smulor  

 

Söndag  

A-rätt: Vinmarinerad fläskkarré serveras med sky och prästostgratäng 

B-rätt: Fisk och skaldjurspaj 

Efterrätt: Katrinplommon kaka med lättvispad grädde 
 

 

 



 Solhöjdens lunchmeny! 

 

                                                   Vecka 28 
 
Måndag 

A-rätt: Korv stroganoff med kokt ris och broccoli 

B-rätt: Fisk och skaldjurspaj 

Kräm: Jordgubbskräm 

 

Tisdag  

A-rätt: Dilldoftande fiskgryta med pepparrot och kokt potatis  

B-rätt: Pita med falafel och citronvitlökssås 

Kräm: Aprikoskräm 

 

Onsdag 

A-rätt: Gräddig skav med potatismos och lingon 

B-rätt: Pita med falafel och citronvitlökssås 
Kräm: Björnbärskräm 

    

Torsdag  

A-rätt: Västkustsoppa (innehåller skaldjur) 

B-rätt: Tomat- & basilikasoppa med krutonger 

Efterrätt: Kökets egengjorda pannkakor med hallongrädde 

 

Fredag 

A-rätt: Citron kyckling serveras med en sås på tomat och oliver & rostad potatis 

B-rätt: Pita med falafel och citronvitlökssås 

Kräm: Hallonkräm 

 

Lördag 

A-rätt: Kokt torsk med tomat- och paprika sås   

B-rätt: Pasta Boulognes 

Efterrätt: Aprikoshalvor med hallon melba & grädde 

 

Söndag  

A-rätt: Slottssteksgryta serveras med saltgurka och kokt potatis  

B-rätt: Pasta Boulognes 

Efterrätt: Semmelkladdkaka 
 

 

 

 



 Solhöjdens lunchmeny! 

  
                                                  Vecka 29 
 
Måndag 

A-rätt: Köttkorv med senapssås, kokt potatis & morötter  

B-rätt: Pasta Boulognes 

Kräm: Ananaskräm 

 

Tisdag  

A-rätt: Frasig sej med kall ägg- och kaviarsås samt kokt potatis 

B-rätt: Pulled oumph (vegetariskt protein) med bbq- smak & bröd samt syrad 

lök och vitlökssås 

Kräm: Päronkräm 

 

Onsdag 

A-rätt: Winerlimpa på kalvfärs med sås och potatis 

B-rätt: Pulled oumph (vegetariskt protein) med bbq- smak & bröd samt syrad 
lök och vitlökssås 
Kräm: Vinbärskräm 

    

Torsdag  

A-rätt: Nikkaluoktasoppa 

B-rätt: Blomkålssoppa med bacon 

Efterrätt: Kökets egengjorda pannkakor med hallongrädde 

 

Fredag 

A-rätt: Biff curry med yoghurt och kokt ris 

B-rätt: Pulled oumph (vegetariskt protein) med bbq- smak & bröd samt syrad 

lök och vitlökssås 

Kräm: Äpplekräm 

 

Lördag 

A-rätt:  Fiskgratäng med räksås alá duchesse 

B-rätt: Vegetariska biffar med kokt potatis och paprikasås 

Efterrätt: Chokladpudding med vaniljhallon   

 

Söndag  

A-rätt:  Helstekt kotlettrad serverat med varm örtsås och potatis 

B-rätt: Vegetariska biffar med kokt potatis och paprikasås 

Efterrätt: Maräng swiss 
 

 
 



 Solhöjdens lunchmeny! 

 
                                                        Vecka 30 
 
Måndag 

A-rätt: Kyckling frikadeller med currysås & kokt ris 

B-rätt: Vegetariska biffar med kokt potatis och paprikasås 

Kräm: Rabarberkräm 

 

Tisdag  

A-rätt: Gremulata över bakad fiskfilé med citron och kokt potatis 

B-rätt: Klassik Parisare (en variant på hamburgare men köttet byts ut till korv) 

Kräm: Plommonkräm 

 

Onsdag 

A-rätt: Ceavapcici (saftiga, smakrika och utsökta biffar från Balkan) med rostad 

potatis, ratatouille och vitlöks crème 

B-rätt: Klassik Parisare (en variant på hamburgare men köttet byts ut till korv) 
Kräm: Körsbärskräm 

    

Torsdag  

A-rätt: Spenatsoppa med ägghalvor 

B-rätt: Fransksoppa med fläsk 

Efterrätt: Kökets egengjorda pannkakor med hallongrädde 

 

Fredag 

A-rätt: Kassler serveras champinjonsås & timjans potatis 

B-rätt: Klassik Parisare (en variant på hamburgare men köttet byts ut till korv) 

Kräm: Krusbärskräm 

 

Lördag 

A-rätt: Flundra färserad med rökt lax serveras med Julien grönsaker och 

hummersås 

B-rätt: Fisklasagne med vitlök och saffran 

Efterrätt: Hallonmoussetårta med   

 

Söndag  

A-rätt: Kalvfärsbiffar från Nissa med potatiskaka och tomatsky  

B-rätt: Fisklasagne med vitlök och saffran 

Efterrätt: Plommonsoppa med kardemumma pannacotta 
 


