
 

 

Menuplan for december måned    
   

Ugedag Dato Middagsmad Tyggevenlig mad 
Søndag 1 Hakkebøf med bearnaisesauce, kartofler og 

bønner 
 
Rabarbertrifli  

Bøfgratin med bearnaisesauce, kartoffelmos og 
bønnetimbale 
 
Rabarbertrifli 

Mandag 2 Stegte sild med persillesauce, kartofler og 
gulerødder 

Fiskegratin med persillesauce, kartoffelmos og 
blandet grøntsagstimbale 
 

Tirsdag 3 Tillykke til Emil Nielsen fra Lyet 
Han bestemmer menuen til frokost i dag og 
eftermiddagskagen 

Frikadellegratin med skysauce, blendet rødkål 
og kartoffelmos 
 

Onsdag 4 Millionbøf med kartoffelmos og rødbeder Millionbøf med kartoffelmos og rødbedegele 
 
 

Torsdag 5 Æbleflæsk med rugbrød Blendet æble med blendet bacon og 
kartoffelmos 
 

Fredag 6 Stegt kylling med paprikasauce, kartofler og 
broccoli 

Kyllingetern med paprikasauce, kartoffelmos og 
broccolitimbale 
 

Lørdag 7 Brændende kærlighed med rødbeder 
 
 
Blandet frugtgrød med piskefløde 

Kartoffelmos med blendet bacon og rødbedegele 
 
 
Blandet frugtgrød med piskefløde 

Søndag 8 Mørbradbøf med bløde løg og ristede 
champignon, flødesauce og kartofler samt 
bønner 
Risifrutti 

Skinkegratin med flødesauce, kartoffelmos og 
bønnetimbaler 
 
Is med chokoladesauce 

Mandag 9 Fiskefilet med citronsauce, kartofler og 
smørdampede gulerødder 

Fiskegratin med citronsauce, kartoffelmos og 
gulerodstimbaler 
 

Tirsdag 10 Gule ærter med sprængt nakke, rugbrød og 
sennep samt rødbeder 
 

Ærtesuppe med røget skinkegratin og 
rødbedegele 
 

Onsdag 11 Lammefrikadeller med skysauce, kartofler og 
bønnesalat 

Frikadellegratin med skysauce, kartoffelmos og 
grøntsagstimbaler 
 

Torsdag 12 Karry –ferskensuppe med hjemmelavet brød 
 
 

Karry –ferskensuppe med hjemmelavet brød 
 

Fredag 13 Tillykke til Ingrid Lindberg fra Lyet. 
Hun bestemmer menuen til frokost i dag og 
eftermiddagskagen 

 

Lørdag 
 
 

14 Stegt medister med skysauce, kartofler og 
rødkål 
 
Citronfromage med flødeskum 

Frikadellegratin med skysauce, blendet rødkål 
og kartoffelmos 
 
Citronfromage med flødeskum 

Søndag 
 
 
 

15 Hamburgerryg med stuvet ærter og gulerødder 
samt kartofler med persille 
 
Jordbærgrød med piskefløde 

Fars gratin med skysauce, kartoffelmos og 
ærtetimbaler 
 
Jordbærgrød med piskefløde 



 

 

Ugedag Dato Middagsmad Tyggevenlig mad 
Mandag 16 Brunkål med sprængt nakke, rugbrød og sennep 

 
 

Blendet brunkål med røget skinketimbale og 
sennep  samt kartoffelmos 

Tirsdag 17 Dampet ising med grøntsager og bechamelsauce samt 
kartofler  
 
 

Fisketimbale med bechamelsauce 
kartoffelmos og broccolitimbale 
 

Onsdag 18 Frikadeller med skysauce, kartofler og rødkål Frikadellegratin med skysauce, kartoffelmos 
og blendet rødkål 
 

Torsdag 19 

 

Julefrokost 
Fredag 20 Tarteletter med skinke og ærter/gulerødder 

 
 

Røget skinkegratin med siet sauce, 
kartoffelmos og grønsagstimbale  
 

Lørdag 21 Kåldolmer med muskatsauce, kartofler og gulerødder 
 
 
Budding med saftsauce 

Millionbøf med blendet kål, muskatsauce, 
kartoffelmos og gulerodstimbaler 
 
Budding med saftsauce 

Søndag 22 Forloren hare med skysauce, kartofler og agurkesalat 
samt ribsgele 
 
Æblegrød med piskefløde 

Farstimbale med skysauce, kartoffelmos og 
agurkegele samt ribsgele 
 
Æblegrød med piskefløde 

Mandag 23 Risengrød med kanelsukker og smør 
Blodpølse med sirup 
 

Risengrød med kanelsukker og smør 
Blodpølse med sirup 
 

Juleaften 24 Flæskesteg, stegt and, skysauce, kartofler, brunede 
kartofler og rødkål samt ½ æbler med ribsgele 
 
Ris a al mande med kirsebærsauce 

Andegratin med skysauce, kartoffelmos og 
blendet rødkål samt ribsgele 
 
Ris a la mande med kirsesauce 

1.  Juledag 25 Glaseret hamburgerryg med grønkål og kartofler samt 
gulerødder 
 
Pandekager med is og syltetøj 

Røget skinketimbale med blendet 
grønlangkål, kartoffelmos og gulerodstimbale 
 
Is med syltetøj 

2. Juledag 26 Grillet laks med citronsauce, kartofler og ærter 
 
Chokolademousse med flødeskum  

Laksegratin med citronsauce, kartoffelmos og 
ærtetimbale 
Chokolademousse med flødeskum 

Fredag 27 Kylling i karry med mango chutney og løse ris 
 
 

Kyllingegratin, paprikasauce, ristimbale og 
ærtetimbale 
 

Lørdag 28 Gullasch med kartoffelmos og surt 
 
Frugtsalat med råcreme 

Grydetern med siet sauce, kartoffelmos og 
agurkegele 
Frugtgele med råcreme 

Søndag 29 Koteletter i fad med løse ris og ærter 
 
 
Abrikosgrød med piskefløde 

Skinketimbale, tomatsauce, kartoffelmos og 
ærtetimbale 
 
Abrikosgrød med piskefløde 

Mandag 
 

30 Tillykke til Joan Lindquist-Nielsen. Hun har fødselsdag 
den 31/12, hun bestemmer menuen til frokost i dag 
og eftermiddagskagen 

 

Nytårsaften 
 
 

31 Nytårstorsk med sennepssauce, kartofler og hakket 
æg, hakkede rødbede og bacontern 
 
Romfromage med flødeskum 

Torskegratin med sennepssauce, grøntpure 
og kartoffelmos samt rødbedegele 
 
Romfromage med flødeskum 

 


