
 Menuplan for januar 2023 
 

 

Søndag d. 1/1 Brunch 

1.Nytårsdag 

 

Mandag d. 2/1 Frikadeller, kartofler, skysauce, rødkål 

  Ferskner med makronskum 

 

Tirsdag d. 3/1 St. fisk mexico, pommes rosti, urtedip, Coleslaw 

  Hasselbagte æbler med is. 

 

Onsdag d.4/1 Kogt kalvekød, peberrodssauce, kartofler, broccoli 

  Kalvekødssuppe med boller og urter 

 

Torsdag d. 5/1 Kylling inder filet i karrysauce med ananas, ris, ærter 

  Lun jordbær/rabarberkage med smulder dej og flødeskum 

 

Fredag d. 6/1 Skinke farsbrød, kartofler, paprikasauce, rosenkål 

  Kartoffel/porresuppe med bacon og flutes 

 

Lørdag d. 7/1 Pasta med kødsauce, gr salat 

  Belgiske vafler med is 

 

Søndag d. 8/1 Hvidkålsrouletter, kartofler, brun sauce, majsblanding 

  Ymer med hindbær 

 

Mandag d.9/1  Flæskesteg; stegte kartofler, sauce, frisk rødkålssalat 

  Tomatsuppe med flutes 

 

Tirsdag d.10/1 Krebinetter, stv hvidkål, kartofler 

  Risengrød med kanelsukker og smørklat 

 

Onsdag d. 11/1 Kogt fisk, sennepssauce, kartofler, rødbeder 

  Ris a la mande med kirsebærsauce 

 

Torsdag d. 12/1 Stegt lever med bløde løg, kartofler, løgsauce 

  Æblegrød med mælk 

 

Fredag d 13/1 Koteletter i fad med grønt af champignon, løg, peberfrugt, ris 

  Tunmousse med flutes 

 

Lørdag d. 14/1  Millionbøf med mos, asier 

  Fløderand med abrikospure 

 

Søndag d. 15/1 Stegt medisterpølse, kartofler, sauce, blomkålsblanding 

  Citronfromage med flødetop 

 



Mandag d. 16/1 Biksemad, spejlæg, rødbeder 

  Frugtsalat med råcreme 

 

Tirsdag d. 17/1 Boller i karry, ris, broccoli 

  Kærnemælkssuppe med rosiner 

 

Onsdag d. 18/1 Kalkungryderet med mos 

  Cheesecake 

 

Torsdag d. 19/1 Paneret kylling inderfilet, champignonsauce, kartofler, tricolore 

gulerødder 

 Croissant med hønsesalat 

 

Fredag d. 20/1 Hakkebøf, hjemmelavede kartoffelbåde, bagte rodfrugter, bearnaise 

 Græsk yoghurt med blåbær, vindruer, mysli, sirup 

 

Lørdag d. 21/1 Bankekød med mos, asier 

 Blommegrød med mælk 

 

Søndag d. 22/1 Glaseret skinke, flødekartofler med løg, porre og spinat 

 Vaniljebudding med jordbærsauce 

 

Mandag d. 23/1 Gule ærter, sprængt nakke evt. grisetæer 

 Laksesnitte på franskbrød 

 

Tirsdag d. 24/1 Benløse fugle, mos, sauce, asier 

 Baileysfromage med flødetop 

 

Onsdag d. 25/1 Lasagne, flutes, grøn salat, hvidløgsdressing  

 Aspargessuppe med kødboller 

 

Torsdag d. 26/1 Kogt hvid fisk, hollandaisesauce med tomatino, kartofler, broccoli 

 Lun æblekage med vaniljecremefraiche  

 

Fredag d. 27/1 Brunkål, kogt flæsk, medisterpølse 

 Pandekager med is 

 

Lørdag d. 28/1 Kødsauce med pasta 

 Is med vafler 

 

Søndag d. 29/1 Ribbensteg, kartofler, sauce, rødkål 

 Chokoladebudding med flødetop  

 

Mandag d. 30/1 Stegt kylling, kartofler, sauce, agurkesalat 

 Cremet rodfrugtsuppe med bacon og persilledrys 

 

Tirsdag d. 31/1 Italienske frikadeller, krydret tomatsauce, spaghetti, parmesan 

 Tiramisu 


