
 

 

Menuplan for april 

Ugedag Dato Menu 

Lørdag 1 Bøf stroganoff med kartoffelmos og surt 
Kiwi/stikkelsbærgrød med piskefløde 

Søndag 2 Flæskesteg med rødkål, kartofler og sovs 
Hjemmelavet pistacieis 

Mandag 3 Tomatsuppe med flutes 
Cordon bleu med kartofler, gorgonzolasauce og rodfrugter 

Tirsdag 4 Frikadeller med kartofler, sovs og surt 
Budding med saftsauce 

Onsdag 5 Plejehjemmets ønskedag  

Torsdag 6 Kyllingeoverlår med røsti, sovs og grøn salat 
Brownie med vaniljecreme  

Fredag 7 Dampet laks med citronsauce, kartofler og ærter 
Othellokage  

Lørdag 8 Hønsekødsuppe med boller og brød  
Hakkebøf i brun kaperssauce, kartofler og syltede løg 

Søndag 9 
Lammesteg med rosmarinflødekartofler samt agurkesalat 
Æblekage med flødeskum 

Mandag 10 
Ribbenssteg med kålsalat, kartofler og sovs  
Hvid chokolademousse med appelsin  

Tirsdag 11 Lasagne med spinatsalat  
Frugtsalat 

Onsdag 12 
Oksekødssuppe med boller og brød  
Farserede peberfrugter med sovs og kartofler 

Torsdag 13 
Karry-hønsesalat med ananas  
Fiskefrikadeller med remoulade, kartofler og sovs samt ærter  

Fredag 14 
Aspargessuppe  
Millionbøf med kartoffelmos og rødbeder  

Lørdag 15 
Stegt lever i fad med svampesauce og kartofler samt asier  
Sveskegrød med fløde  

 
 

 

 
 
 



 

  Menuplan for april 

Ugedag Dato Menu 

Søndag 16 
Forloren vildsvinesteg med kartofler og grønsager 
Sherryfromage  

Mandag 17 
Bøf Lindstrøm med bådkartofler og kryddersauce samt salat  
Frugt med flødeskum 

Tirsdag 18 
Frikadeller med sovs, kartofler og rødkål 
Appelsinsuppe med vaniljeskum 

Onsdag 19 Plejehjemmets ønskedag  

Torsdag 20 
Kogt fisk i sovs med kartofler og grønt 
Øllebrød med flødeskum  

Fredag 21 
Hønsekødssuppe med boller og urter samt brød  
Blomkålsgratin med kryddersmør og kartofler  

Lørdag 22 
Mørbradgryde med ris/ kartofler 
Hindbærgrød med fløde  

Søndag 23 
Farseret kalkun med flødekartofler og æblesalat  
Hjemmelavet is  

Mandag 24 
Kåldolmer med kartofler og sennepssauce samt rødbeder  
Pandekager med syltetøj 

Tirsdag 25 
Oksehalesuppe med brød 
Forloren hare med kartofler, flødesauce og tyttebær 

Onsdag 26 
Irsk stuvning med sennep og brød  
Ingefær budding 

Torsdag 27 
Fish and chips med tartarsauce samt råkost 
Kærnemælkssuppe med rosiner 

Fredag 28 
Røget hellefisk på groft brød med dilddressing  
Grønsagstærte med forårsgrønt hertil kartofler og sauce 

Lørdag 29 
Ragout af kalvekød med grov mos og syltede bær 
Abrikosgrød med fløde 

Søndag 30 
Kylling i aspargessauce med kartofler og råkost 
Appelsinfromage  

 

 



 

 

Menuplan for maj 

Ugedag Dato         Menu 

Mandag 1 Spaghetti bolognese med revet ost 
Tiramisu  

Tirsdag 2 Vesterhavssuppe med brød  
Forloren skildpadde med halve æg, flutes samt kartofler 

Onsdag 3 Plejehjemmets ønskedag  

Torsdag 4 Klar suppe med boller og flutes  
Havfrikassé med kartofler tomatsalat  

Fredag 5 Tunmousse på sprød salat 
Nakkefilet med pommes røsti, haricots verts og whiskysauce  

Lørdag 6 Kylling i rød karry med jasminris  
Ferskentærte  

Søndag 7 Forloren and med kartofler og sovs samt karotter 
Æblekage med flødeskum 

Mandag 8 Farsbrød med røget paprika og hvidløg hertil bådkartofler og tzatziki  
Citronsorbet  

Tirsdag 9 Hønsekødssuppe med boller og flutes 
Stegt eller paneret flæsk med kartofler, persillesauce og rødbeder  

Onsdag 10 Spareribs med grønne kartofler og salat  
Amerikanske pandekager med sirup 

Torsdag 11 Dampet fisk i kaperssauce med kartofler og broccoli 
Pæretærte  

Fredag 12 Ærtesuppe med mynte 
Vegetarlasagne med ost 

Lørdag 13 Hakkebøf i fad med kartofler  
Abrikosgrød med fløde  

Søndag 14 Husarsteg med kartofler, sovs og grønt  
Citronfromage  

Mandag 15 Chili con carne med ris og revet gulerod 
Churros med sukker 

Tirsdag 16 Champignonsuppe  
Stegt lever med bløde løg, kartofler, sovs og surt 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Menuplan for maj 

Ugedag Dato Menu 

Onsdag 17 Plejehjemmets ønskedag  

Torsdag 18 Glaseret skinke med flødekartofler og grøn salat  
Chokoladebudding med flødeskum og appelsin 

Fredag 19 Pulled pork med kartoffelsalat, råkost og hvidløgsflutes 
Hjemmelavet is med jordbær 

Lørdag 20 Enebærgryde med ris og ribsgele  
Frugtgrød med piskefløde  

Søndag 21 Flæskesteg med kartofler, sovs og rødkål 
Muldvarpeskud  

Mandag 22 Pølser med kartoffelsalat og salat  
Kærnemælkskoldskål med kammerjunkere  

Tirsdag 23 Frikadeller med stuvet kål, kartofler og rødbeder  
Frugtsalat  

Onsdag 24 Rejecocktail med flutes  
Sigøjnerschnitzel med pommes croquettes og kryddersovs samt marineret grønt  

Torsdag 25 Tarteletter med høns i asparges 
Meunierestegt fiskefilet med kartofler, persillesovs og citron  

Fredag 26 Moussaka med tomatsalat  
Græsk yoghurt med mango 

Lørdag 27 Benløse fugle med mos  
Jordbær med fløde  

Søndag 28 Sprængt spidsbryst med peberrodssauce, kartofler og gulerødder  
Appelsinsorbet  

Mandag 29 Oksekødssuppe med boller og urter samt brød  
Medister med stuvet spinat og kartofler samt sennep  

Tirsdag 30 Boller i karry med ris og chutney 
Hindbærdessert  

Onsdag 31 Plejehjemmets ønskedag 

 

 

 

 
  


