Madplan for januar 2021

Dato
Fredag d. 1.

Lørdag d. 2.
Søndag d.3.
Mandag d. 4.
Tirsdag d. 5.
Onsdag d. 6.
Torsdag d. 7.
Fredag d. 8.
Lørdag d. 9.
Søndag d. 10.
Mandag d. 11.
Tirsdag d. 12.
Onsdag d. 13.
Torsdag d. 14.
Fredag d. 15.

Danskbøf m/blødeløg,
kartofler og rødbeder
Hønsekødssuppe

Fløderand m/ saft sauce

Kalvesteg m/ bønner, sauce
og kartofler
Medisterpølse m/ rødkål,
sauce og kartofler
Gulerodssuppe

Ferskner m/ ymer creme

Brændende kærlighed m/
bacon og løg
Byggrød

”spejlæg”

Oksekødssuppe

Peberrodskød m/
peberrodssauce og
franskbrød
Vafler m/ boysenbær

Kylling i karry m/ ris,
kartofler og ærter
Farseret ribbenssteg m/
sauce, kartofler og blomkål
Biksemad m/ spejlæg,
rødbeder og engelsksauce
Karbonader m/ st. rosenkål
og kartofler
Grønkålssuppe m/ flæsk og
medister
Nakkekotelet m/
paprikasauce, brasede
kartofler og ærter
Maskeret blomkål m/
dressing, rejer og brød

Tarteletter m/ høns i asp.

Pærevælling
Brunkål m/nakke og sennep

Æbleflæsk m/ bacon og brød

Chokolademousse
Jordbærgrød
Armeridder

Is m/ vafler

Hjertegryde m/ kartofler og
asier
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Lørdag d. 16.

Tomatsuppe m/ kødboller

Søndag d. 17.

Mar. Svinekam m/
flødekartofler og salat
Boller i selleri og kartofler

Mandag d. 18.
Tirsdag d. 19.
Onsdag d. 20.
Torsdag d. 21.
Fredag d. 22.

Lørdag d. 23.
Søndag d. 24.
Mandag d. 25.

Stegt lever m/ blødeløg,
sauce, kartofler og rødbeder
Oksekødssuppe

Frikadeller m/ st. ærter og
gulerødder og kartofler
Risengrød m/ kanel og
smørklat
Blomkålssuppe
Nakkesteg m/ sauce,
kartofler og grønsager
Rejecocktail m/ dressing og
brød

Tirsdag d. 26.

Kartoffelsuppe

Onsdag d. 27.

Paneret flæsk st. hvidkål og
kartofler
Asp. Suppe m/ kødboller

Torsdag d. 28.
Fredag d. 29.

Lørdag d. 30.
Søndag d. 31.

Millionbøf m/ kartofler og
asier
Apotekergryde m/ kartofler
Kalvefrikasse m/ kartofler

Kinesisk risret m/ ris og
kartofler
Appelsinfromage
Frugtsuppe m/ tvebakker
Muldvarpeskud
Peberrodskød m/
peberrodssauce og
franskbrød
Frugtgrød
Gratin m/ smørsauce,
gulerødder og kartofler
Gullasch m/ kartofler og
rødbeder
Citronfromage
Grill medister m/ varm
kartoffelsalat, sennep og
ketchup
Fiskefilet m/
persillesauce, kartofler
og citron
Kærnemælkssuppe m/
rosiner
Æggekage m/ bacon,
tomat og purløg
Pandekager m/ syltetøj
Ananas m/ creme sauce
Romfromage m/ kirsebær
sauce
Ret til ændringer forbeholdes

