
 

 

Menuplan for maj måned     
  

Ugedag Dato Middagsmad Tyggevenlig mad 
Søndag 1 Nakkesteg stegt som vildt, danablusauce og 

kartofler samt waldorffsalat 
 
Henkogt fersken med flødeskum 

Nakkegratin med danablusauce, kartoffelmos og 
grøntsagstimbale 
 
Ferskengele med flødeskum 

Mandag 2 Aspargessuppe med friske asparges og ristede 
græskarkerner samt flutes 
 

Aspargessuppe med pesto og flutes 

Tirsdag 3 Dampet sej med citron-krydderurter, 
kaperssauce og kartofler samt gulerødder 
 

Torsketimbale med kaperssauce, kartoffelmos og 
gulerodstimbaler 

Onsdag 4 Tillykke til Birthe Hutters fra Lyet 
Hun bestemmer menuen til frokost i dag og 
eftermiddagskagen 

 

Torsdag 5 Tillykke til Kirsten Møller fra Lyet 
Hun bestemmer menuen til frokost i dag og 
eftermiddagskagen 

 

Fredag 6 Stegte kyllingeoverlår med skysauce, kartofler 
og broccoli 
 

Kyllingegratin med skysauce, kartoffelmos og 
broccolitimbale 
 

Lørdag 7 Millionbøf med kartoffelmos og rødbeder 
 
 
Rabarbertrifli   

Millionbøf med kartoffelmos og blendet 
rødbeder 
 
Rabarbergrød med piskefløde 

Søndag 8 Tillykke til Grete Skat-Rørdam fra Vangen 
Hun bestemmer menuen til frokost i dag og 
eftermiddagskagen 
 

 

Mandag 9 Tillykke til Robert Kring Frederiksen fra Lyet 
Han bestemmer menuen til frokost i dag og 
eftermiddagskagen 

Pølsetimbaler med løgsauce, kartoffelmos og 
ærtetimbaler 

Tirsdag 10 Svampegryde med løse ris og bønner 
 
 

Blendet svampegryde med kartoffelmos og 
bønnetimbaler 

Onsdag 11 Forloren skinke med skysauce, kartofler og surt 
 
 

Farstimbale med skysauce, kartoffelmos og 
gulerodstimbaler 

Torsdag 12 Tillykke til Pia Andersen fra Lyet 
Hun bestemmer menuen til frokost i dag og 
eftermiddagskagen 

 

Store 
Bededag 

13 Dampet laks med citronpeber, 
hollandaisesauce og kartofler samt broccoli 
 
Ymerfromage med saftsauce 

Laksepate med hollandaisesauce, kartoffelmos 
og broccolitimbaler 
 
Ymerfromage med saftsauce 

Lørdag 
 

14 Stegt medister med stuvet sommerkål, 
kartofler og rødbeder 
 
Abrikosgrød med piskefløde 

Kalvegratin med blendet sommerkål og 
kartoffelmos samt rødbedegel 
 
Abrikosgrød med piskefløde 

 

 



 

Ugedag Dato Middagsmad Tyggevenlig mad 
Søndag 15 Tillykke til Karen Bentsen fra Dalen. Hun 

bestemmer menuen til frokost i dag og kagen 
 

 

Mandag 16 Stegt flæsk med persillesauce, kartofler og 
rødbeder samt sennep 
 

Flæsketimbaler med persillesauce, kartoffelmos 
og gulerodstimbaler 

Tirsdag 17 Fiskefilet med remoulade, kartofler og råkost 
 
 

Torskegratin med citronsauce, kartoffelmos og 
grøntsagstimbaler 

Onsdag 18 Tillykke til Hans Jørgen fra Lyet 
Han bestemmer menuen til frokost i dag og 
eftermiddagskagen 

 

Torsdag 19 Stegt lever med bløde løg, skysauce og 
kartofler samt stegte champignon 
 
 

Kalvetimbale med skysauce, kartoffelmos og 
ærtetimbaler 

Fredag 20 Vegetarlasagne med tomatsalat 
 
 

Grøntsagstimbale med siet sauce, kartoffelmos 
og broccolitimbale 

Lørdag 21 Hønsefrikasse med kartofler og persille 
 
 
Jordbærgrød med piskefløde 

Kyllingetimbale med flødesauce, kartoffelmos og 
gulerodstimbaler 
 
Jordbærgrød med piskefløde 

Søndag 22 Ølbraiseret svinekæber med 
gulerod/sellerimos samt stegte bønner 
 
Citronfromage med flødeskum 

Skinketimbale med skysauce, gulerod/sellerimos 
samt bønnetimbaler 
 
Citronfromage med flødeskum 

Mandag 23 Kylling i fad med tomat og løse ris samt 
broccoli 

Kyllingegratin med tomatsauce, kartoffelmos og 
broccolitimbaler 
 

Tirsdag 24 Tillykke til Inge Gudrun Hansen fra Dalen med 
de 90 år. Hun bestemmer menuen til frokost i 
dag og eftermiddagskagen 

 

Onsdag 25 Fiskefarsbrød med cremet porresauce, 
kartofler og honningstegte tomater 
 

Fiskefarsbrød med siet sauce, kartoffelmos og 
gulerodstimbaler 

Kristi 
Himmelfarts 
dag 

26 Glaseret skinke med flødekartofler og blandet 
salat 
 
Is med jordbærsauce 

Skinkegratin med flødesauce, kartoffelmos samt 
ærtetimbaler 
 
Is med jordbærsauce 

Fredag 27 Æggekage med tomat og purløg samt rugbrød 
 
 

Æggekage med ærtemos og tomatgele 

Lørdag 28 Gryderet med cocktailpølser og løse ris samt  
stegte grøntsager 
 
Moccafromage med flødeskum 

Grydetern med siet sauce, kartoffelmos og 
broccolitimbaler 
 
Moccafromage med flødeskum 

Søndag 29 Nakkesteg med champignon a la creme, stegte 
kartofler og salat 
 
Frugtsalat med råcreme 

Skinkegratin med champignonsauce, 
kartoffelmos og grøntsagstimbaler 
 
Frugtgele med råcreme 

Mandag 
 

30 Kyllingebryst med pesto, tomatsauce og 
kartofler samt bønner 
 

Kyllingegratin med tomatsauce, kartoffelmos og 
bønnetimbaler 

Tirsdag 
 
 

31 Boller i karry med løse ris og ærter Kødbolletimbaler med karrysauce, kartoffelmos 
og ærtetimbaler 

 


