
 

 

Menuplan for december måned 2021   
    

Ugedag Dato Middagsmad Tyggevenlig mad 
Onsdag 1 Risengrød med kanelsukker og smørklat 

 
Æbleskiver med marmelade 

Risengrød med kanelsukker og smørklat 
 
Æbleskiver med marmelade 

Torsdag 2 Æbleflæsk med rugbrød 
 
 

Æbleflæsk med rugbrød 

Fredag 3 Laksegratin med hollandaisesauce, kartofler og 
gulerødder 
 

Laksegratin med hollandaisesauce, kartoffelmos 
og gulerodstimbale 

Lørdag 4 Brændende kærlighed med rødbeder 
 
 
Blandet frugtgrød med piskefløde 

Blendet bacon med siet sauce, kartoffelmos og 
blendet rødbeder 
 
Blandet frugtgrød med piskefløde 

Søndag 5 Benløse fugle med skysauce, kartoffelmos og 
surt 
 
Ris a la mande med kirsebærsauce 

Fiskegratin med persillesauce, kartoffelmos og 
blandet grøntsagstimbale 
 
Ris a la mande med kirsebærsauce 

Mandag 6 Spinatsuppe med smilende æg og brød 
 

Spinatsuppe med smilende æg og brød 
 
 

Tirsdag 7 Millionbøf med kartoffelmos og rødbeder 
 
 

Millionbøf med kartoffelmos og blendet 
rødbeder 
 

Onsdag 8 Tarteletter med skinke og stuvet 
ærter/gulerødder 

Røget skinkegratin med siet sauce, kartoffelmos 
og grønsagstimbale  
 

Torsdag 9 Brunkål med røget flæsk og medister samt 
rugbrød og sennep 

Blendet brunkål med medistergratin og sennep 
samt kartoffelmos 
 

Fredag 10 Stegt kylling med skysauce, kartofler og 
agurkesalat 

Kyllingegratin med skysauce, kartoffelmos og 
grøntsagstimbale 
 

Lørdag 11 Fiskefilet med persillesauce, kartofler og råkost 
 
 
Abrikostrifli 

Fiskegratin med persillesauce, kartoffelmos og 
gulerodstimbaler 
 
Abrikostrifli  

Søndag 12 Mørbradbøf med bløde løg og skysauce, 
kartofler og surt 
 
Rødgrød med piskefløde 

Skinkegratin med skysauce, kartoffelmos og 
blendet surt 
 
Rødgrød med piskefløde 

Mandag 13 Svampegryde med bagt kartoffelmos og bønner Svampegryde med bagt kartoffelmos og 
bønnetimbale 
 

Tirsdag 
 
 

14 Hakkebøf med bløde løg og bearnaisesauce, 
kartofler og ærter 

Bøfgratin med bearnaisesauce, kartoffelmos og 
ærtetimbale 
 

Onsdag 
 
 
 

15 Røde pølser og varm kartoffelsalat samt 
ketchup og sennep 

Pølsetimbale med siet sauce og kartoffelmos 
samt ketchup og sennep 



 

 

Ugedag Dato Middagsmad Tyggevenlig mad 
Torsdag 16 

 

Julefrokost 

Fredag 17 Fiskeruller med hollandaisesauce, kartofler og stegte 
grønne asparges 
 

Fiskegratin med hollandaisesauce, 
kartoffelmos og grøntsagstimbale 

Lørdag 18 Hamburgerryg med flødekartofler og bønner 
 
 
Rissi frutti med hindbær 

Skinketimbale med kryddersauce, 
kartoffelmos og bønnetimbale 
 
Rissi frutti med hindbær 

Søndag 19 Paprikagryde med bacon og cocktailpølser samt 
kartoffelmos og broccoli 
 
Henkogte frugt med flødeskum 

Grydetern med siet sauce, kartoffelmos og 
broccoligratin 
 
Frugtgele med flødeskum 

Mandag 
 

20 Krebinetter med stuvet ærter og gulerødder samt 
kartofler 
 

Farsgratin med siet sauce, kartoffelmos og 
ærte/gulerodstimbale 

Tirsdag 21 Blomkålsgratin med smørsauce, rugbrød og ærter Blomkålsgratin med smørsauce, kartoffelmos 
og ærtetimbaler 
 

Onsdag 22 Stegte sild med løgsauce, kartofler og bønner 
 
  

Torskegratin med løgsauce og kartoffelmos 
med broccoli  

Torsdag 23 Risengrød med kanelsukker og smør 
 
 

Risengrød med kanelsukker og smør 
 
 

Juleaften 24 Flæskesteg og andesteg med skysauce, kartofler, 
brunede kartofler og rødkål samt ½ æble med gele 
 
Ris a la mande med kirsebærsauce  

Andegratin med skysauce, kartoffelmos og 
blendet rødkål samt ribsgele 
 
Ris a la mande med kirsesauce 

1.  Juledag 25 Glaseret skinke med grønlangkål, kartofler og 
gulerødder 
 
Is med syltetøj og vafler 

Røget skinketimbale med blendet 
grønlangkål, kartoffelmos og gulerodstimbale 
 
Is med syltetøj 

2. Juledag 26 Grillet laks med hollandaisesauce, kartofler og franske 
ærter 
 
Chokolademousse med flødeskum 

Laksegratin med citronsauce, kartoffelmos og 
ærtetimbale 
 
Chokolademousse med flødeskum 

Mandag 27 Frikadeller med skysauce, kartofler og rødkål Frikadellegratin med skysauce, kartoffelmos 
og blendet rødkål 
 

Tirsdag 28 Korteletter i fad med løse ris og broccoli 
 
 

Skinkegratin med paprikasauce, kartoffelmos 
og grøntsagstimbale 

Onsdag 29 Karry-ferskensuppe med flutes Karry-ferskensuppe med flutes 
 
 

Torsdag 
 

30 Hønsefrikasse med kartofler 
 
 

Kyllingegratin med siet sauce, kartoffelmos 
og bønnetimbale 
 

Nytårsaften 
 
 

31 Nytårstorsk med sennepssauce, kartofler og hakket 
æg, hakkede rødbede og bacontern 
 
Romfromage med flødeskum 

Torskegratin med sennepssauce, grøntpure 
og kartoffelmos samt rødbedegele 
 
Romfromage med flødeskum 

 


