
 
Matsedel    Vecka 20  

 
 
Måndag 15/5  
Middag: Köttfärsrutor med täcke serveras med kokt potatis och gräddsås 
Dessert: Skogsbärskräm med gräddmjölk  
Kvällsmat: Spenatsoppa med ägghalva  
 
Tisdag 16/5 
Middag: Ugnsbakad sej serveras med dillsås och kokt potatis 
Dessert: Fruktkompott med gräddmjölk  
Kvällsmat: Mannagrynspudding med saftsås  
 
Onsdag 17/5 
Middag: Ugnsbakad korv med bostontäcke serveras med potatismos 
Dessert: Bärsoppa med fyllda kex 
Kvällsmat: Fläskpannkaka med lingon   
 
Torsdag  18/5 Kristi Himmelsfärd Röd dag 
Middag:      Himmelska kotletter serveras med potatisgratäng  
Dessert:      Kladdkaka med bär och grädde 
Kvällsmat: Potatissallad med kall kycklingkassler 
   
Fredag 19/5 
Middag: Minestronesoppa serveras med hembakat bröd 
Dessert: Ljummen Ostkaka med grädde och jordgubbssylt  
Kvällsmat:  Ägg och Sillsmörgås 
   
Lördag 20/5 
Middag: Spättaroulader med champinjon cream, tång kaviar och potatismos 
Dessert:      Rabarberpaj med vaniljsås 
Kvällsmat: Hamburgare med bröd, sallad och dressing 
 
Söndag 21/5 
Middag: Panerad kycklinglår filé, bearnaisesås och potatisgratäng  
Dessert:      Mandelbakelse 
Kvällsmat:  Risgrynsgröt 
 
 
Till maten serveras alltid kokta grönsaker och en salladsbuffé med goda 

tillbehör 
Med reservation för ändringar 



 
Matsedel    Vecka 21 

 
 
Måndag 22/5 
Middag: Lasagne 
Dessert: Fruktsallad med grädde 
Kvällsmat: Äggröra med fräst korv 
 
Tisdag 23/5 
Middag: Fiskbullar i hummersås serveras kokt potatis 
Dessert: Blåbärskompott med gräddmjölk 
Kvällsmat: Morotssoppa serveras med crème fraiche  
 
Onsdag 24/5 
Middag: Stekt Fläsk serveras med löksås och kokt potatis 
Dessert: Hallonsoppa  
Kvällsmat: Omelett med räkstuvning 
 
Torsdag 25/5  
Middag: Stekt falukorv serveras med makaroner och vit sås  
Dessert: Äppelkräm serveras med gräddmjölk  
Kvällsmat: Kajsa Varg 
 
Fredag 26/5 
Middag: Reddkycklingsoppa serveras med hembakat bröd  
Dessert: Päronkaka med kardemummagrädde   
Kvällsmat: Makaronilåda med ost och spenat 
 
Lördag 27/5 PingstAfton 
Middag: Stekt panerad fisk serveras med kokt potatis och kall sås 
Dessert: Frukt och bär kaka med vaniljsås 
Kvällsmat: Varmkorv med potatismos och räksallad 
 
Söndag 28/5  Pingstdagen MorsDag                                   
Middag: Färsbiff serveras med gräddsås och kokt potatis 
Dessert: Bakelse 
Kvällsmat: Risgrynsgröt 
                                                                                                              
Till maten serveras alltid kokta grönsaker och en salladsbuffé med goda 

tillbehör 
Med reservation för ändring 

 
 



Matsedel   Vecka 22 
 
Måndag 29/5 
Middag: Kassler serveras med champinjonsås och kokt potatis 
Dessert: Päronhalvor med kanelgrädde 
Kvällsmat: Omelett med stuvad spenat 
 
Tisdag 30/5 
Middag:     Apelsin och chilibakad fisk serveras med potatismos  
Dessert:     Bär kräm med kesogrädde  

Kvällsmat: PyttiPanna serveras med stekt ägg och rödbetor 
 
Onsdag 31/5 
Middag:    Pannbiff med stekt lök serveras med brunsås och kokt potatis 
Dessert:    Jordgubbskräm med gräddmjölk 
Kvällsmat: Grön ärtsoppa serveras med en klick crème fraiche 
 
Torsdag 1/6   
Middag: Stekt kycklinglårfile serveras med currysås och potatis/ris 
Dessert: Katrinplommon med vaniljkräm 
Kvällsmat: Kajsa Varg 
 
Fredag 2/6 
Middag: Gulaschsoppa serveras med crème fraiche och hembakat bröd 
Dessert: Pannkakor med sylt och grädde 
Kvällsmat: Kyckling paj med sallad och dressing 
 
Lördag 3/6  
Middag:     Fiskbiffar serveras med kokt potatis och kall sås  
Dessert: Pannacotta med bär  
Kvällsmat: Köttfärsgratäng med sallad och dressing 
 
Söndag 4/6  
Middag: Plommonspäckad karré serveras med kokt potatis, gräddsås och gelé 
Dessert: Persikomousse 
Kvällsmat: Risgrynsgröt 
 
 
Till maten serveras alltid kokta grönsaker och en salladsbuffé med goda 

tillbehör 
Med reservation för ändring 

 



 
Matsedel    Vecka 23 

 
 
Måndag  5/6 
Middag: Köttfärssås serveras med pasta/potatis 
Dessert: Rabarberkompott med gräddmjölk 
Kvällsmat: Skinkfrestelse 
 
Tisdag 6/6  Sveriges nationaldag 
Middag: Lax serveras med kokt potatis och kall sås 
Dessert: Sverigebakelse  

Kvällsmat: Stuvad vitkål med stekt prinskorv  
 
Onsdag 7/6 
Middag:  Isterband serveras med dillstuvad potatis och rödbetor 
Dessert:  Persikor med grädde 
Kvällsmat:  Risgrynspudding med grädde och sylt 
 
Torsdag 8/6   
Middag: Asiatisk fläskköttsgryta serveras med potatis 
Dessert: Änglamat 
Kvällsmat: Kajsa Varg 
 
Fredag 9/6 
Middag: Grönsakssoppa serveras med hembakat bröd 
Dessert: Äppelpaj med vaniljsås 
Kvällsmat: Omelett med svampstuvning 
 
Lördag 10/6    
Middag:     Fiskgratäng med räkor i vitvinssås serveras med kokt potatis 
Dessert: Kolakräm med hallon 
Kvällsmat:  Räksmörgås 
 
Söndag 11/6 
Middag: Persiljejärpar serveras med kokt potatis och gräddsås 
Dessert: Marinerad fruktsallad med grädde 
Kvällsmat: Halv special med tillbehör 
 
Till maten serveras alltid kokta grönsaker och en salladsbuffé med goda 

tillbehör 
Med reservation för ändring 



 
Matsedel   Vecka 24 

 
 
Måndag 12/6 
Middag:      Pannbiff serveras med örtsås och potatis 
Dessert :     Aprikossoppa med kex 
Kvällsmat:  Raggmunk med lingon och tärnat bacon 
 
Tisdag 13/6 
Middag:  Kokt fisk serveras med äggsås och kokt potatis  
Dessert: Päronkompott med gräddmjölk 
Kvällsmat: Potatis och purjolökssoppa 
 
Onsdag 14/6 
Middag: Kalops serveras med kokt potatis och rödbetor 
Dessert: Lingongrädde 
Kvällsmat: Kalvsylta med stekt potatis 
 
Torsdag 15/6 
Middag: Matjessill serveras med kokt potatis och gräddfil  
Dessert: Vaniljpudding med bärsås 
Kvällsmat:  Kajsa Varg 
 
Fredag  16/6      
Middag: Överlidas ostsoppa serveras med hembakat bröd 
Dessert: Bär kaka med vaniljglass 
Kvällsmat: Kycklinggratäng 
 
Lördag 17/6     
Middag: Stekt panerad fisk serveras med potatismos och Sandefjords sås 
Dessert: Apelsin kaka med grädde  
Kvällsmat: Potatissallad med skinka 
 
Söndag  18/6      
Middag: Kycklinlårfile med mangochutney täcke serveras med potatis/ris 
Dessert:  Pannacotta med jordgubbssås 
Kvällsmat:   Risgrynsgröt 
 
Till maten serveras alltid kokta grönsaker och en salladsbuffé med goda 

tillbehör 
Med reservation för ändring 



 
Matsedel     Vecka 25 

 
 
 
Måndag 19/6      
Middag: Krämig fläskköttsgryta serveras med potatis/ris 
Dessert: Soppa Surprise 
Kvällsmat: Grönsaksplättar serveras med lingon 
 
Tisdag 20/6 
Middag: Fisk med frasigt täcke serveras med potatismos 
Dessert: Äppelkräm med gräddmjölk 
Kvällsmat: Stekt potatis och ägg serveras med rödbetssallad samt bacon crisp 
 
Onsdag 21/6 
Middag: Kålpudding serveras med brunsås, kokt potatis och lingon 
Dessert: Inlagda aprikoser serveras med mandelgrädde 
Kvällsmat: Ägg och sill smörgås 
 
Torsdag 22/6                   
Middag: Ugnsbakad kyckling med kokos och ananas serveras med ris/potatis 
Dessert: Skogsbärskräm med grädde 
Kvällsmat: Kajsa Varg 
 
Fredag 23/6 Midsommarafton 
Middag: Sill, skinka serveras med färskpotatis och gräddfil 
Dessert: Färska jordgubbar med grädde 
Kvällsmat: Kavringstårta med räkor 
 
Lördag 24/6 Midsommardagen 
Middag: Fylld köttfärslimpa serveras med kokt potatis och gräddsås  
Dessert: Mandelkaka med persikor och grädde 
Kvällsmat: Omelett med svampstuvning 
 
Söndag 25/6 
Middag: Kassler i Bergakungens sås serveras med kokt potatis 
Dessert: Glass med bär och hemgjord chokladsås 
Kvällsmat:  Risgrynsgröt 
 
Till maten serveras alltid kokta grönsaker och en salladsbuffé med goda 

tillbehör 
Med reservation för ändring 



 
Matsedel      Vecka 26 

  
 
Måndag 26/6  
Middag: Köttfärssås serveras pasta/potatis 
Dessert: Lingonkräm med vaniljgrädde  
Kvällsmat: Ugnspannkaka med sylt  
 
Tisdag 27/6 
Middag: Panerad fisk serveras med kall sås och kokt potatis  
Dessert: Ingefärspäron med grädde 
Kvällsmat: PyttiPanna serveras med stekt ägg och rödbetor 
  
Onsdag 28/6 
Middag: Kyckling gryta serveras med potatis/ris 
Dessert: Marinerade stekta äpplen och glass   
Kvällsmat: Stuvad spenat med ägghalva  
 
Torsdag 29/6 
Middag: Stekt fläsk serveras med löksås och kokt potatis  
Dessert: Frukt kräm med grädde  
Kvällsmat: Kajsa Varg  
   
Fredag 30/6 
Middag: Krämig köttfärssoppa serveras med hembakat bröd  
Dessert: Hallonpaj med vaniljsås  
Kvällsmat:   Lyxig laxsmörgås  
 
Lördag 1/7   
Middag:  Sill, skinka serveras med färskpotatis och gräddfil 
Dessert: Jordgubbs mousse 
Kvällsmat:  Stuvad blomkål med egengjorda köttbullar 
 
Söndag 2/7 
Middag: Ädelostgryta serveras med potatis/ris 
Dessert: Pannacotta med rabarberkompott 
Kvällsmat: Risgrynsgröt 
 
Till maten serveras alltid kokta grönsaker och en salladsbuffé med goda 

tillbehör 
Med reservation för ändring 

 



 
Matsedel     Vecka 27 

 
 
Måndag 3/7 
Middag: Ugnsgratinerad falukorv serveras med hemgjort potatismos 
Dessert: Skogsbärskompott med gräddmjölk  
Kvällsmat: Stekt potatis serveras med kalvsylta och rödbetor 
 
Tisdag 4/7 
Middag: Fisk Björkeby serveras med potatismos  
Dessert: Fruktsoppa med fyllda kex 
Kvällsmat: Morotssoppa med baconsmul  
 
Onsdag 5/7 
Middag: Isterband serveras med  dillstuvade potatis och rödbetor  
Dessert: Persikohalva med kokos och lättvispad grädde 
Kvällsmat: Ägg och sill smörgås  
 
Torsdag 6/7    
Middag: Kyckling i gräddsås serveras med kokt potatis och gelé  
Dessert: Hemgjord risifrutti med sylt 
Kvällsmat: Janssons frestelse   
   
Fredag 7/7    
Middag: Gulaschsoppa serveras med hembakat bröd   
Dessert: Pannkakor med sylt och grädde  
Kvällsmat:   Omelett med räkstuvning 
   
Lördag 8/7 
Middag:  Ugnsbakad fisk serveras med kokt potatis och kall sås 
Dessert: Rabarberpaj med vaniljsås  
Kvällsmat:  Ostpaj med sallad och dressing  
 
Söndag 9/7 
Middag: Örtinbakad karré serveras med potatisgratäng och rödvinssås 
Dessert: Chokladmousse med grädde och mandariner 
Kvällsmat: Risgrynsgröt  
 
Till maten serveras alltid kokta grönsaker och en salladsbuffé med goda 

tillbehör 
Med reservation för ändring 



Matsedel   Vecka 28 
 
 
 
Måndag 10/7   
Middag: Stekt falukorv serveras med potatismos och gurk majonnäs  
Dessert: Toscapäron med grädde  
Kvällsmat:  Räkfyllda tunnbrödsrullar  
 
Tisdag 11/7 
Middag: Fiskgryta serveras med kokt potatis  
Dessert: Ananaskräm med gräddmjölk  
Kvällsmat: Persiljestuvade morötter med korv  
 
Onsdag 12/7 
Middag: Biff a la Lindström serveras med gräddsås och kokt potatis 
Dessert: Hallonsoppa med fyllda kex  
Kvällsmat: Raggmunk med lingon och bacon tärningar  
 
Torsdag 13/7   
Middag: Köttkorv serveras med rotmos  
Dessert: Äppelkräm med gräddmjölk 
Kvällsmat: Kajsa Varg 
 
Fredag 14/7 
Middag: Klassisk ärtsoppa serveras med hembakat bröd  
Dessert: Pannkakor med grädde och sylt  
Kvällsmat: Goda Lådan 
 
Lördag 15/7 
Middag: Stekt makrill serveras med kokt potatis och stuvad spenat 
Dessert: Cheesecake 
Kvällsmat: Shepards paj med sallad och dressing  
 
Söndag 16/7 
Middag: Portergryta serveras med kokt potatis 
Dessert: Kladdkaka med grädde  
Kvällsmat: Risgrynsgröt  
 
Till maten serveras alltid kokta grönsaker och en salladsbuffé med goda 

tillbehör 
Med reservation för ändring 

 



Matsedel     Vecka 29 
 
 
Måndag 17/7  
Middag: Köttfärslimpa serveras med gräddsås och potatis 
Dessert: Fruktsoppa med fyllda kex  
Kvällsmat: Grönsaksgratäng  
 
Tisdag 18/7 
Middag: Fiskgratäng serveras med potatismos 
Dessert: Bärkompott med gräddmjölk  
Kvällsmat: Kassler och stuvad blomkål  
 
Onsdag 19/7 
Middag: Köttfärssås serveras med pasta/ris 
Dessert: Hemgjord risifrutti  
Kvällsmat: Blodpudding serveras med bacon  
 
Torsdag 20/7 
Middag: Korvstroganoff serveras med potatis/ris 
Dessert: Nyponsoppa med grädde 
Kvällsmat: Kajsa Varg 
   
Fredag 21/7 
Middag: Tomatsoppa med bacon crisp och hembakat bröd 
Dessert: Ljummen ostkaka serveras med lättvispad grädde och hallonsylt 
Kvällsmat:   Rotfruktsfrestelse 
   
Lördag 22/7 
Middag: Sill, skinka serveras med färskpotatis och gräddfil 
Dessert:      Apelsin pannacotta med mandariner 
Kvällsmat:  Spenat och ostpaj med sallad och dressing  
 
Söndag 23/7 
Middag: Herrgårdskyckling serveras med potatis 
Dessert: Chokladpudding med grädde 
Kvällsmat:  Risgrynsgröt 
 
 
Till maten serveras alltid kokta grönsaker och en salladsbuffé med goda 

tillbehör 
Med reservation för ändring 

 



 
Matsedel      Vecka 30 

  
 
Måndag 24/7 
Middag: Jägarmästarens skinksås serveras med potatis/pasta 
Dessert: Fruktsallad med grädde 
Kvällsmat: Grön sparrissoppa med crème fraiche  
 
Tisdag 25/7 
Middag: Lime/citronpanerad fisk serveras med kall sås och kokt potatis 
Dessert: Äppelklyftor med mandeltäcke serveras med grädde 
Kvällsmat: Stuvad vitkål och korv 
   
Onsdag 26/7 
Middag: Köttgryta med lingon serveras med kokt potatis 
Dessert: Skogsbärskräm med gräddmjölk   
Kvällsmat: Gräddstuvad PyttiPanna  
 
Torsdag 27/7 
Middag: Fylld falukorv serveras med potatismos  
Dessert: Lingongrädde med kaksmulor  
Kvällsmat: Kajsa Varg  
   
Fredag 28/7 
Middag: Kålsoppa med frikadeller serveras med hembakat bröd  
Dessert: Amerikansk äppelpaj med vaniljvisp  
Kvällsmat:   Fläskpannkaka serveras med lingon  
 
Lördag 29/7   
Middag:  Fiskgratäng med citron och dill serveras med kokt potatis 
Dessert: Blåbärs kaka med vaniljsås 
Kvällsmat:  Potatissallad och kassler 
 
Söndag 30/7 
Middag: Mild kebabgryta serveras med kokt potatis 
Dessert: Bakelse 
Kvällsmat: Risgrynsgröt 
 
Till maten serveras alltid kokta grönsaker och en salladsbuffé med goda 

tillbehör 
Med reservation för ändring 

 



 
Matsedel     Vecka 31 

 
 
Måndag 31/7 
Middag: Kyckling i currysås serveras med potatis/ris 
Dessert: Apelsinsoppa med banan  
Kvällsmat: Broccolisoppa med crème fraiche 
 
Tisdag 1/8 
Middag: Smarriga fisken serveras med potatismos 
Dessert: Hallonmousse 
Kvällsmat: Stekt falukorv och stuvad blomkål  
 
Onsdag 2/8 
Middag: Ugnsbakad falukorv serveras med kokt potatis och senapssås 
Dessert: Inlagda mandariner med vispad grädde och glass 
Kvällsmat: Risgrynspudding och saftsoppsa  
 
Torsdag 3/8   
Middag: Köttbullar serveras med brunsås, potatis och lingon 
Dessert: Äppelsoppa med kardemumma 
Kvällsmat: Kajsa Varg   
   
Fredag 4/8      
Middag: Ängamatssoppa serveras med hembakat bröd  
Dessert: Hemgjord risifrutti med hallon  
Kvällsmat:   Kavringstårta med räkor 
   
Lördag 5/8 
Middag:  Fisk Björkeby serveras med potatismos och brynt smör 
Dessert:      Päron kaka med moccagrädde 
Kvällsmat:  Taco paj med sallad och dressing  
 
Söndag 6/8 
Middag: Fläskfilé serveras med potatisgratäng och grönpepparsås 
Dessert: Vaniljpudding med bärspegel 
Kvällsmat: Risgrynsgröt  
 
Till maten serveras alltid kokta grönsaker och en salladsbuffé med goda 

tillbehör 
Med reservation för ändring 



Matsedel   Vecka 32 
 
 
 
Måndag 7/8 
Middag: Kålpudding serveras med potatis, gräddsås och lingon 
Dessert: Blåbärskompott med kesogrädde 
Kvällsmat:  Ugnspannkaka med sylt  
 
Tisdag 8/8 
Middag: Sill, skinka serveras med färskpotatis och gräddfil 
Dessert: Jordgubbskräm med gräddmjölk  
Kvällsmat: Broccoligratäng  
 
Onsdag 9/8 
Middag: Kalops serveras med kokt potatis och rödbetor 
Dessert: Lingongrädde 
Kvällsmat: Falufrestelse  
 
Torsdag 10/8   
Middag: Lunch korv serveras med kokt potatis och senapssås 
Dessert: Plommonkräm med gräddmjölk 
Kvällsmat: Kajsa Varg 
 
Fredag 11/8 
Middag: Nikkaluoktasoppa serveras med hembakat bröd  
Dessert: Glass med varm bärsås  
Kvällsmat: Bondomelett 
 
Lördag 12/8 
Middag: Stekt fisk serveras med kokt potatis och remouladsås 
Dessert: Kladdkaka med grädde 
Kvällsmat: Kassler och mimosasallad 
 
Söndag 13/8 
Middag: Himmelska kotletter serveras med potatisgratäng 
Dessert: Marinerad fruktsallad med grädde  
Kvällsmat: Risgrynsgröt  
 
Till maten serveras alltid kokta grönsaker och en salladsbuffé med goda 

tillbehör 
Med reservation för ändring 
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	Dessert: Marinerade stekta äpplen och glass
	Torsdag 29/6
	Fredag 30/6
	Lördag 1/7


	Dessert: Jordgubbs mousse
	Kvällsmat:  Stuvad blomkål med egengjorda köttbullar
	Söndag 2/7
	Middag: Ädelostgryta serveras med potatis/ris
	Dessert: Pannacotta med rabarberkompott

	Matsedel     Vecka 27
	Måndag 3/7


	Middag: Ugnsgratinerad falukorv serveras med hemgjort potatismos
	Dessert: Skogsbärskompott med gräddmjölk
	Kvällsmat: Stekt potatis serveras med kalvsylta och rödbetor
	Tisdag 4/7
	Onsdag 5/7

	Middag: Isterband serveras med  dillstuvade potatis och rödbetor
	Torsdag 6/7
	Fredag 7/7
	Lördag 8/7
	Middag:  Ugnsbakad fisk serveras med kokt potatis och kall sås


	Dessert: Rabarberpaj med vaniljsås
	Kvällsmat:  Ostpaj med sallad och dressing
	Söndag 9/7
	Middag: Örtinbakad karré serveras med potatisgratäng och rödvinssås
	Dessert: Chokladmousse med grädde och mandariner


	Matsedel   Vecka 28
	Måndag 10/7
	Kvällsmat:  Räkfyllda tunnbrödsrullar
	Onsdag 12/7
	Torsdag 13/7
	Fredag 14/7
	Lördag 15/7
	Söndag 16/7
	Matsedel     Vecka 29
	Måndag 17/7
	Middag: Köttfärslimpa serveras med gräddsås och potatis


	Dessert: Fruktsoppa med fyllda kex
	Kvällsmat: Grönsaksgratäng
	Tisdag 18/7
	Onsdag 19/7

	Middag: Köttfärssås serveras med pasta/ris
	Dessert: Hemgjord risifrutti
	Torsdag 20/7
	Fredag 21/7
	Lördag 22/7
	Middag: Sill, skinka serveras med färskpotatis och gräddfil


	Dessert:      Apelsin pannacotta med mandariner
	Kvällsmat:  Spenat och ostpaj med sallad och dressing
	Söndag 23/7
	Middag: Herrgårdskyckling serveras med potatis
	Dessert: Chokladpudding med grädde

	Matsedel      Vecka 30
	Måndag 24/7


	Middag: Jägarmästarens skinksås serveras med potatis/pasta
	Dessert: Fruktsallad med grädde
	Kvällsmat: Grön sparrissoppa med crème fraiche
	Tisdag 25/7
	Onsdag 26/7

	Middag: Köttgryta med lingon serveras med kokt potatis
	Dessert: Skogsbärskräm med gräddmjölk
	Torsdag 27/7
	Fredag 28/7
	Lördag 29/7


	Dessert: Blåbärs kaka med vaniljsås
	Kvällsmat:  Potatissallad och kassler
	Söndag 30/7
	Middag: Mild kebabgryta serveras med kokt potatis
	Dessert: Bakelse

	Matsedel     Vecka 31
	Måndag 31/7


	Middag: Kyckling i currysås serveras med potatis/ris
	Dessert: Apelsinsoppa med banan
	Kvällsmat: Broccolisoppa med crème fraiche
	Tisdag 1/8
	Onsdag 2/8

	Middag: Ugnsbakad falukorv serveras med kokt potatis och senapssås
	Dessert: Inlagda mandariner med vispad grädde och glass
	Torsdag 3/8
	Fredag 4/8
	Lördag 5/8
	Middag:  Fisk Björkeby serveras med potatismos och brynt smör


	Dessert:      Päron kaka med moccagrädde
	Kvällsmat:  Taco paj med sallad och dressing
	Söndag 6/8
	Middag: Fläskfilé serveras med potatisgratäng och grönpepparsås
	Dessert: Vaniljpudding med bärspegel


	Matsedel   Vecka 32
	Måndag 7/8
	Kvällsmat:  Ugnspannkaka med sylt
	Onsdag 9/8
	Torsdag 10/8
	Fredag 11/8
	Lördag 12/8
	Söndag 13/8


