Meny Äldreomsorg
Ystad Kommun Maj
 Lördag 1/5
Kotlett med dragonsås, grön sparris och purjolökspotatis

Brylépudding med karamellsås

 Söndag 2/5
Skånsk kalops med rödbetor och kokt potatis

Toscapäron med visptopp

 Måndag 3/5
Korvstroganoff med ris
Pytt i panna med rödbetor

Äppelkräm med gräddmjölk

 Tisdag 4/5
Ugnsbakad fiskfilé med kall örtsås och potatis
Pasta med skink- och broccolisås

Konserverade persikor med visptopp

 Onsdag 5/5
Biff á la Lindström med skysås och kokt potatis
Köttgryta med svamp och paprika serveras med potatis

Blåbärssoppa med kardemummaskorpa

 Torsdag 6/5
Kycklingsoppa med mild ost
Frittata med brynt smör

Svartvinbärskaka med vispad grädde

 Fredag 7/5
Stekt fläsk med löksås, kokt potatis och lingon
Citrusfisk med skirat smör, ärtor och kokt potatis

Aprikoskompott med gräddmjölk

 Lördag 8/5
Kycklinggratäng med broccoli och dijon serveras med potatis

Drottningmousse

 Söndag 9/5
Helstekt karré med äppelsås och ugnspotatis

Citronpaj med vispad grädde

 Måndag 10/5
Chili con carne med ris
Isterband med stuvad potatis och rödbetor

Jordgubbskräm med gräddmjölk

 Tisdag 11/5
Kokt hokifilé med ägg- och persiljesås serveras med potatis
Färsbiff med gräddsås, lingon och potatis

Fruktcocktail med apelsinsås

 Onsdag 12/5
Högsbosoppa med hembakat bröd
Gräddig levergryta med bacon, lingon och potatis

Pannkaka med sylt

 Torsdag 13/5
Örtdressad kycklingfilé med cidersås och klyftpotatis
 Fredag 14/5
Ost- och senapsgratinerad falukorv med potatismos
Fisk med tomat och purjolök serveras med potatismos

Vaniljpannacotta med rabarbertoppning
Skogsbärskräm med grädde

 Lördag 15/5
Drömfärs med sås och kokt potatis

Cheesecake med hallon och kolasås

 Söndag 16/5
Skinkstek med gräddsås, brysselkål, äppelmos och potatis

Ägglikörmousse

 Måndag 17/5
Pasta med kycklingsås
Vegetariska biffar med stekt potatis och kall örtsås

Krusbärskompott med gräddmjölk

 Tisdag 18/5
Panerad fiskfilé med gottskärsröra och potatis
Raggmunk med stekt fläsk och rårörda lingon

Chokladpudding med vispad grädde

 Onsdag 19/5
Baconfylld färslimpa med skysås och stekt potatis
Korvstroganoff med ris

Päron med kokostosca och vispad grädde

 Torsdag 20/5
Bruna bönor med stekt fläsk
Kycklingkylett med grönsaksris och bearnaisesås

Nyponsoppa med mandelbiskvi och glass

 Fredag 21/5
Stekt lunchkorv med rostad potatis och tomatsås
Fiskgratäng med potatismos

Rabarberpaj med vaniljsås

 Lördag 22/5
Rimmat kalkonlår med potatisgratäng och cidersås

Chokladpannacotta

 Söndag 23/5
Kotlett med svampsås, smörfräst vitkål/paprika och potatis

Citronfromage med björnbär

 Måndag 24/5
Stuvad spenat med stekt korv och ägghalva
Kålpudding med gräddsås, lingon och potatis

Äppelkräm med gräddmjölk

 Tisdag 25/5
Fiskgratäng med basilikakryddad citronsås och potatismos
Asiatisk fläskkötts wok serveras med nudlar och chiliaioli

Persikor med vispad grädde

 Onsdag 26/5
Bostonbiff med choronsås och stekt potatis
Kycklinggryta med kokos och grönsaker serveras med ris

Rabarbersoppa med kardemummagrädde

 Torsdag 27/5
Köttgryta med syltlök och grönsaker serveras med potatis
Fisklasagne

Ananaspaj med vispad grädde

 Fredag 28/5
Rimmad bog med pepparrotssås och kokt potatis
Hemlagad äggkaka med stekt fläsk

Fruktkompott med grädde

 Lördag 29/5
Stekt kyckling med gräddsås, kokt potatis och pressgurka

Brylépudding med karamellsås

 Söndag 30/5
Ugnsbakad lax med vårens primörer, vitvinssås och potatis

Cheesecake med mango

 Måndag 31/5
Frikadeller med currysås och ris
Pytt Bellman med rödbetor

Blåbärskräm med gräddmjölk

