
 

 

Menuplan for februar 2020     
  

Ugedag Dato Middagsmad Tyggevenlig mad 
Lørdag 1 Krebinetter med stuvede ærter og gulerødder 

samt kartofler med persille 
 
Jordbærgrød med piskefløde 

Krebinetgratin med persillesauce, kartoffelmos 
og ærte-gulerodstimbale 
 
Jordbærgrød med piskefløde 

Søndag 2 Forloren skinke med dijonsauce, kartofler og 
rosenkål 
 
Appelsinfromage med flødeskum 

Farstimbale med dijonsauce, kartoffelmos, og  
broccolitimbale 
 
Appelsinfromage med flødeskum 

Mandag 3 Chili SIN carne med løse ris, creme fraiche og 
majs 
 

Millionbøf med kartoffelmos og majstimbaler 

Tirsdag 4 Fiskefrikadeller med remoulade, stegte 
kartofler og råkost 

Fiskegratin med krydderurtesauce, kartoffelmos 
og gulerodstimbale 
 

Onsdag 5 Skipperlabskovs med rødbeder og rugbrød 
samt purløg 
 

Grydetern med siet sauce, kartoffelmos og 
rødbedegele  

Torsdag 6 Stegt kylling med persille, skysauce, kartofler 
og agurkesalat  

Kyllingetimbale med skysauce, kartoffelmos og 
agurkegele 
 

Fredag 7 Forloren hare med skysauce, kartofler og surt 
samt tyttebærsyltetøj 

Farsgratin med skysauce, kartoffelmos og 
ribsgele samt gulerodstimbaler 
 

Lørdag 8 Tillykke til Gun Barbro fra Lyet. 
Hun bestemmer menuen til frokost i dag og 
eftermiddagskagen 

 
 

Søndag 9 Hakkebøf med bearnaisesauce, stegte kartofler 
og franske ærter 
 
Moccafromage med flødeskum  

Hakkebøfgratin med bearnaisesauce, 
kartoffelmos og ærtetimbaler 
 
Moccafromage med flødeskum 

Mandag 10 Dampet sej med citronsauce, kartofler og 
smørdampet gulerødder 

Sejgratin med citronsauce, grøntpure og 
kartoffelmos 
 

Tirsdag 11 Karrysuppe med ferskner og hjemmebagt brød 
med krydderurter 
 

Karrysuppe med ferskner og hjemmebagt brød 
med krydderurter 
 

Onsdag 12 Frikadeller med skysauce, kartofler og rødkål Farstimbale med skysauce, kartoffelmos, og 
blendet rødkål 
 

Torsdag 13 Tillykke til Rigmor Leikersfeldt fra Lyet. 
Hun bestemmer menuen til frokost i dag og 
eftermiddagskagen 

 

Fredag 14 Asiatisk kalkungryderet med løse ris og ærter Kalkungratin med siet sauce, ris timbaler og 
ærtetimbaler 
 

 

 



 

Ugedag Dato Middagsmad Tyggevenlig mad 
Lørdag 15 Tillykke til Jørgen Stegmann fra Lyet. 

Han bestemmer menuen til frokost i dag og 
eftermiddagskagen 

 
 

Søndag 16 Glaseret skinke med flødekartofler og bønner 
 
 
Æblegrød med piskefløde 

Røget skinketimbaler med flødesauce, 
kartoffelmos og bønnetimbaler 
 
Æblegrød med piskefløde 

Mandag 17 Kogt torsk med sennepssauce, kartofler og 
hakket æg samt hakket rødbeder 
 

Torskegratin med sennepssauce, kartoffelmos og 
rødbedegele 

Tirsdag 18 Vegetar gryderet med kartoffelmos 
 
 

Blendet linsesuppe med flutes 

Onsdag 19 Boller i karry med løse ris og ærter Kødbolletimbaler med siet sauce, ris timbaler og 
ærtetimbaler 
 

Torsdag 20 Tillykke til Erik Borroe Adolph fra Dalen 
Han bestemmer menuen til frokost i dag og 
eftermiddagskagen 

 
 

Fredag 21 Tarteletter med høns i asparges  
 
 

Kyllingegratin med aspargessauce, kartoffelmos 
og gulerodstimbaler 
 

Lørdag 22 Tillykke til Ruth Sofie Wagner fra Dalen 
Hun bestemmer menuen til frokost i dag og 
eftermiddagskagen 

 

Søndag 23 Enebærgryde med bagt kartoffelmos og 
broccoli  
 
Henkogt frugt med råcreme 

Grydetern med siet sauce, kartoffelmos og 
broccolitimbaler 
 
Frugtgele med råcreme 

Mandag 24 Græsk farsbrød med skysauce, kartofler og 
salat samt tzatziki 
 

Lammegratin med skysauce, kartoffelmos og 
ærtegratin 
 

Tirsdag 25 Tillykke til Karin Rendil fra Vangen 
Hun bestemmer menuen til frokost i dag og 
eftermiddagskagen 

 
 

Onsdag 26 Hjerter i flødesauce med kartoffelmos og surt 
 

Grydetern med siet sauce, kartoffelmos og 
agurkegele 
 

Torsdag 27 Kylling i karry med kokosmælk, løse ris og 
ærter 
 

Kyllingegratin med karrysauce, ris timbaler og 
ærtetimbaler 
 

Fredag 28 Fiskefilet med persillesauce, kartofler og 
råkost 
 

Sejgratin med persillesauce, grøntpure og 
kartoffelmos 
 

Lørdag 29 Røget medister med stuvet spinat, kartofler og 
gulerødder 
 
Hyldebærsuppe med tvebakker og æbler 

Medistertimbale, blendet spinat, kartoffelmos og 
gulerodstimbaler 
 
Hyldebærsuppe med flødeskum 

 


