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v.11

13 Måndag Kyckling Tikkamasala med ris Indisk linsgryta med ris

14 Tisdag Chorizo med potatismos och rostad lök Vegoprins med potatismos och rostad lök

15 Onsdag Pannbiff med gräddsås, kokt potatis, lingon Morotsbiff med gräddsås,kokt potatis, lingon

16 Torsdag Potatisbullar med rökt skinka, lingon Potatisbullar med stekt kål, äpple, lingonsylt

17 Fredag Pasta och tonfisksås med vitlök och citron Pasta med svampsås

v.12

20 Måndag Kycklingkorvstroganoff med ris Stroganoff med bitar av ärt&bondböna, ris

21 Tisdag Pytt i panna med rödbetor Grönsakspytt med röbetor

22 Onsdag Cowboygryta med nötfärs och potatis Cowboygryta med vegfärs och potatis

23 Torsdag Panerad fisk med remoulad, kokt potatis Grönsaksbiff med remoulad , kokt potatis

24 Fredag Broccoli&ostsås med  pasta Broccoli&ostsås med pasta

v. 13

27 Måndag Chili con carne med ris Chili sin carne med ris

28 Tisdag Ostgratinerad  falukorv med potatismos Gratinerad sojakorv med potatismos

29 Onsdag Kyckling i basilikasås med jasminris Grönsaker i basilikasås

30 Torsdag Pannbiff av kyckling, klyftpotatis, chipotlemajonnäs Kikärtsbiff med klyftpotatis, chipotlemajonnäs

31 Fredag Pasta  med lax och spenat i vitlökssås Pasta med champinjon, spenat och vitlökssås

v.14

3 Måndag Kebabgryta med ris Kebabgryta med ärtstrimlor, ris

4 Tisdag Fiskpanett, klyftpotatis, jalapenomajonnäs Ärtbiff med klyftpotatis, jalapenomajonnäs

5 Onsdag Tacobuffé Tacobuffé

6 Torsdag Kycklingköttbullar, tomatgräddsås och makaroner Vegobullar med tomatgräddsås, makaroner

7 Fredag Långfredag

v.15

10 Måndag Annandag Påsk

11 Tisdag Kyckling i currysås med ris Grönsaker och kikärtor i currysås med ris

12 Onsdag Köttfärssås med spaghetti Sojafärssås med spaghetti

13 Torsdag Varmkorv med potatismos, gurkmix Vegokorv med potatismos, gurkmix

14 Fredag Laxpanett med kokt potatis, remoulad Greenburger med remoulad, kokt potatis

v. 16

17 Måndag Kycklinggryta 'texmex' med jasminris Texmex böngryta med jasminris

18 Tisdag Potatisbullar med rökt höns, lingonsylt Potatisbullar med keso

19 Onsdag Stekt kyckling med rostad potatis, morotstzatziki Quornfile' med rostad potatis morotstzatziki

20 Torsdag Korvstroganoff av kyckling med ris Stroganoff med bitar av ärt&bondböna, ris

21 Fredag Tonfisksås med vitlök och citron, pasta Svampsås med pasta

v.17

24 Måndag Kycklingbiff med ris och currydressing Blomkålsgryta med curry, ris

25 Tisdag Skinksås med pasta Pasta med broccoli & ostsås

26 Onsdag Hamburgare med klyftpotatis, dressing, bröd Vegoburgare med bröd, dressing,klyftpotatis

27 Torsdag Köttbullar med gräddsås, kokt potatis, lingon Vegobullar med gräddsås, kokt potatis, lingon

28 Fredag Makaronilåda med tomat och bönor Makaronilåda med tomat och bönor

v.18

1 Måndag Första Maj

2 Tisdag Panerad fisk med kokt potatis, dillmajonnäs Selleribiff med kokt potatis, dillmajonnäs

3 Onsdag Köttfärssås med spaghetti Vegfärssås med spaghetti

4 Torsdag Kycklingkorv med potatismos och dressing Vegokorv med potatismos och dressing

5 Fredag Pasta med rökt höns i tomatsås Pasta med linser och kikärtor i tomatsås


