
 

 

Menuplan for oktober måned 2022    
   

Ugedag Dato Middagsmad Tyggevenlig mad 
Lørdag 1 Nakkesteg med skysauce, kartofler og rødkål  

 
 
Mangofromage 

Skinketimbale med skysauce, kartoffelmos og 
blendet rødkål 

Søndag 2 Tillykke til Birthe Pedersen fra Vangen 
Hun bestemmer menuen til frokost i dag og 
eftermiddagskagen 
 

 

Mandag 3 Dampet fisk med asiatisk grøn karrysauce, 
kartofler og grønsagsblanding 
 

Fisketimbale med karrysauce, kartoffelmos og 
gulerodstimbale 

Tirsdag 4 Grøntagslasagne med grøn salat 
 
 

Blomkålstimbale med tomatsauce, kartoffelmos 
og bønnetimbaler 

Onsdag 5 Forloren hare med skysauce, kartofler og surt 
samt ribsgele 

Farstimbale med skysauce, kartoffelmos og 
blendet surt samt ribsgele 

Torsdag 6 Tillykke til Elisabeth Henriksen fra Vangen. 
Hun bestemmer menuen til frokost i dag og 
eftermiddagskagen 

 

Fredag 7 Paneret kalkun med tomatsauce, brasede 
kartofler og stegte grøntsager 
 

Kyllingetimbale med tomatsauce, kartoffelmos 
og broccolitimbale 

Lørdag 8 Tillykke til Jens-Peter Nielsen fra Vangen. 
Han bestemmer menuen til frokost i dag og 
eftermiddagskagen 
 

 

Søndag 9 Koteletter med timiansauce, kartofler og stegte 
rodfrugter 
 
Rådhuspandekager 

Skinketimbale med timiansauce, kartoffelmos og 
blendet rodfrugter 
 
IS 

Mandag 10 Grøntsags millionbøf med kartoffelmos og 
rødbeder 
 

Blendet millionbøf med kartoffelmos og blendet 
rødbeder 

Tirsdag 11 Hønsekødssuppe med kød og melboller samt 
flutes 

Legeret hønsekødssuppe med kødbolletimbale 

Onsdag 12 Tillykke til Per Philipsen fra Vangen. 
Han bestemmer menuen til frokost i dag og 
eftermiddagskagen 

 

Torsdag 13 Frikadeller med skysauce, kartofler og rødkål 
 
 

Farstimbale med skysauce, kartoffelmos og 
blendet rødkål 

Fredag 
 
 

14 Tillykke til Tom Petersen fra Vangen.  
Han bestemmer menuen til frokost i dag og 
eftermiddagskagen 

 
 

 

 



 

 

Ugedag Dato Middagsmad Tyggevenlig mad 
Lørdag 15 Gryderet med cocktailpølser og ris samt 

broccoli 
 
Kræmmerhus med flødeskum og syltetøj 

Grydetern med siet sauce, kartoffelmos og 
broccolitimbale 
 
Is 

Søndag 16 Kogt torsk med sennepssauce, kartofler og 
hakket æg samt rødbedetern 
 
Æblecrumble med flødeskum 

Torsketimbale med sennepssauce, kartoffelmos 
og blendet rødbeder 
 
Frugtgrød med fløde 

Mandag 17 Spinatsuppe med smilende æg og flutes  
 
 

Spinatsuppe med æg og flutes 

Tirsdag 18 Tillykke til Inger Lindenskov fra Dalen 
Hun bestemmer menuen til frokost i dag og 
eftermiddagskagen 

 

Onsdag 19 Menuierestegt rødspætte med kaperssauce, 
kartofler og stegte rodfrugter 
 

Torsketimbale med blendet kaperssauce, 
kartoffelmos og gulerodstimbale 

Torsdag 20 Boller i karry med løse ris og ærter 
 
 

Kødbolletimbale med karrysauce, kartoffelmos 
og ærtetimbaler 

Fredag 21 Skipperlabskovs med purløg, rødbede og smør 
 
 

Grydetern med siet sauce, kartoffelmos og 
blendet rødbede 
 

Lørdag 22 Sprængt nakke med sur-sødsauce, kartofler og 
bønner 
 
Jordbærtrifli 

Skinketimbale med røgsmag, sur-sødsauce og 
kartoffelmos og bønnetimbale 
 
Jordbærgrød med fløde 

Søndag 23 Hønsefrikasse med kartofler 
 
 
Frugtsalat med råcreme 

Kyllingetimbale med aspargessauce, kartoffelmos 
og gulerodstimbale 
 
Frugtgele med råcreme 

Mandag 24 Frikadeller med stuvet blomkål og kartofler 
med persille 
 

Farstimbale med blendet blomkål, kartoffelmos 
og ærtetimbale 

Tirsdag 25 Fiskefilet med pommes fritter og remoulade 
samt smørstegte gulerødder  
 
 

Torsketimbale med citronsauce, kartoffelmos og 
gulerodstimbale 

Onsdag 26 Husmøde varm aftensmad 
 
 

 

Torsdag 27 Ribbenssteg med skysauce, kartofler og rødkål 
 
 

Flæskestegstimbale med skysauce, kartoffelmos 
og blendet rødkål 

Fredag 28 Kartoffelsuppe med krydderflutes 
 
 

Kartoffelsuppe med krydderflutes 

Lørdag 29 Tillykke til Margrethe Jensen fra Dalen og 
Lizzi Kjærsholt fra Vangen. De bestemmer 
menuen til frokost og eftermiddagskagen 

 
 

Søndag 
 

30 Paneret kylling med bløde løg, svampesauce 
og bage kartofler 
 
Vafler 

Kyllingetimbale med svampesauce, kartoffelmos 
og bønnetimbale 

Mandag 
 
 

31 Gule ærter med sprængt flæsk Gule ærter med skinketimbale 



 

 


