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November måned 2021 
Ugedag Dato Middagsmad Tyggevenlig mad 

Mandag 1 Fiskefilet med persillesauce, kartofler og 
gulerødder 

Torskegratin med persillesauce, kartoffelmos 
og gulerodstimbale 

Tirsdag 2 
Tillykke til Peer Vesth fra Lyet 
Han bestemmer menuen til frokost i dag  
og eftermiddagskagen 

 

Onsdag 3 Brændende kærlighed med rødbeder Bacongratin med kartoffelmos og 
rødbedegele 

Torsdag 4 
Tillykke til Alice Karoline Pihl fra Dalen. 
Hun bestemmer menuen til frokost i dag  
og eftermiddagskagen 

 

Fredag 5 Stegt kalkun med bacon og estragonsauce, 
kartofler og stegte rodfrugter 

Kalkungratin med estragonsauce, 
kartoffelmos og grøntsagstimbale 

Lørdag 6 
Vintersuppe med flutes 
 
Crumblekage med flødeskum 

Aspargessuppe med hjemmebagt brød 
 
Crumblekage med flødeskum 

Søndag 7 

Krebinetter med stuvet ærter og 
gulerødder med persille og kartofler 
 
Panna cotta 

Farsgratin med lys sauce, kartoffelmos og 
ærte/gulerodstimbale 
 
Panna cotta 

Mandag 8 VALGFLÆSK VALGFLÆSK 

Tirsdag 9 

Tillykke til Vagn Bindseil fra Lyet, som har 
fødselsdag den 8/11 hvor vi har valg. 
Han bestemmer menuen til frokost i dag  
og eftermiddagskagen 

 

Onsdag 10 

Mortens aften 
Andesteg med skysauce, kartofler, brun 
kartofler og rødkål samt ribsgele  
Æblekage med flødeskum 

Andegratin med blendet svesker, skysauce, 
kartoffelmos og blendet rødkål 
 
Æblegrød med flødeskum 

Torsdag 11 Boller i selleri med kartofler og stegte 
bønner 

Farsgratin med blendet sellerisauce, 
kartoffelmos og bønnetimbale 

Fredag 12 Kogt torsk med sennepssauce, kartofler og 
hakket æg samt rødbedetern 

Fiskegratin med sennepssauce, kartoffelmos 
og hakket æg samt rødbedegele 

Lørdag 13 
Tillykke til Gurli Hoffmann fra Lyet  
Hun bestemmer menuen til frokost i dag 
og eftermiddagskagen 

 

Søndag 14 
Tillykke til Bent Olaf Svendsen fra Lyet 
Han bestemmer menuen til frokost i dag  
og eftermiddagskagen 

 



 

Ugedag Dato Middagsmad Tyggevenlig mad 

Mandag 15 Fiskepate med kaperssauce og kartofler og 
grillede grøntsager 

Fiskegratin med kaperssauce, kartoffelmos 
og gulerodstimbale 

Tirsdag 16 Skipperlabskovs med purløg, smørklat og 
rødbeder samt rugbrød 

Grydetern med siet sauce, kartoffelmos og 
rødbedegele 

Onsdag 17 
Tillykke til Thorleif Hansen 
Han bestemmer menuen til frokost i dag  
og eftermiddagskagen 

 

Torsdag 18 Gule ærter med sprængt flæsk og 
medisterpølse Gule ærter med pølsegratin  

Fredag 19 Vinterfrikadeller med tomatsauce og 
kartofler samt bønner 

Grøntsagsfrikadelletimbale med tomatsauce, 
kartoffelmos og bønnetimbale 

Lørdag 20 

Italiensk kødsauce med pasta/mos og 
råkost 
 
Ymerfromage med saftsauce 

Kødsauce med kartoffelmos og 
broccoligratin 
 
Ymerfromage med saftsauce 

Søndag 21 

Stegt kylling med skysauce, kartofler og 
agurkesalat samt rysteribs 
 
Jordbærtrifli 

Kyllingegratin med skysauce, kartoffelmos og 
agurketimbale 
 
Jordbærgrød med piskefløde 

Mandag 22 
Tillykke til Høgni Joensen fra Dalen 
Han bestemmer menuen til frokost i dag  
og eftermiddagskagen 

 

Tirsdag 23 Lammefrikadeller med skysauce, kartofler 
og surt 

Lammegratin med skysauce, kartoffelmos og 
broccolitimbale 

Onsdag 24 Boller i karry med løse ris og ærter Kødbollegratin med blendet karrysauce og 
kartoffelmos samt ærtetimbaler 

Torsdag 25 Rødspætterulle med kold dildsauce, 
kartofler og ærter 

Fiskegratin med persillesauce, kartoffelmos 
og ærtetimbale 

Fredag 26 Hønsefrikasse med persille og kartofler Kyllingegratin med persillesauce, 
kartoffelmos og gulerodstimbaler 

Lørdag 27 

Svampegryde med kartoffelmos og 
rosenkål 
 
Frugtrand med makronskum 

Blendet svampegryde og kartoffelmos samt 
ærtetimbaler 
 
Frugtgele med flødeskum 

Søndag 28 

Flæskesteg med skysauce og kartofler 
samt rødkål 
 
Ris a la mande med jordbærsauce 

Flæskestegsgratin med skysauce, 
kartoffelmos og blendet rødkål 
 
Ris a la mande med jordbærsauce 

Mandag 29 Frikadeller med stuvet hvidkål og kartofler 
samt rødbeder 

Farsgratin med skysauce, kartoffelmos og 
rødbedegele 

Tirsdag 30 Stegt medister med skysauce, kartofler og 
rødkål 

Farsgratin med skysauce, kartoffelmos og 
blendet rødkål 

 


