
14

Fredag 1. januar Biksemad med spejlæg og rødbeder
Syltede blommer med 

creme

Lørdag 2. januar Pølser og varm kartoffelsalat
Flødestuvede svampe på 

brød

Søndag 3. januar Skinke med flødekartofler og salat Appelsinfromage 

Mandag 4. januar
Forloren hare med skysauce, kartofler 

og bønner
Stikkelsbærgrød med fløde

Tirsdag 5. januar
Paneret flæsk med stuvede ærter og 

kartofler

Henkogt fersken med 

makronskum

Onsdag 6. januar
Kikærtegryde med linser og kokosmælk 

og fladbrød
Fiskeanretning 

Torsdag 7. januar
Frikadeller med stuvet spinat og brune 

kartofler
Jordbærgrød med fløde

Fredag 8. januar
Kylling stegt med persille, skysauce, 

kartofler og agurkesalat
Frugtgelerand m. råcreme

Lørdag 9. januar Brændende kærlighed med rødbeder Is med vafler

Søndag 10. januar
Ovnbagt laks med citronsauce, 

kartofler og broccoli
Kirsebærtrifli

Mandag 11. januar
Hakkebøffer med pommes frites og 

bearnaisesauce

Henkogt pære med 

chokoladesauce

Tirsdag 12. januar
Fiskefrikadeller med kold 

remouladesauce, kartofler og salat
Pandekager med is

Onsdag 13. januar Kylling i sursød sauce med nudler
Perlebygdessert med 

appelsin

Torsdag 14. januar Grøntsagslasagne med salat Rejecocktail med brød

Fredag 15. januar
Medister med stuvet grønkål og brune 

kartofler

Henkogt grape og mandarin 

med creme

Lørdag 16. januar Kartoffelmoussaka med salat Hindbærgrød med fløde

Søndag 17. januar
Hamburgerryg med aspargessauce, 

kartofler og broccoli
Citronfromage
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Fredag 1. januar
Rugbrød med leverpostej og rødbeder og bacon, 

Franskbrød med laksesalat og rullepølse med sky og løg

Lørdag 2. januar Broccolisuppe med bacondrys med brød og jordbærtærte

Søndag 3. januar
Æg med mayonaise og tomat på rugbrød, wienersalat og 

rugbrød, croissant med hønsesalat

Mandag 4. januar Måske aftencafe for beboerne

Tirsdag 5. januar
Fyldig kartoffel-porresuppe med røde linser og og brød   

Stikkelsbærtrifli

Onsdag 6. januar
Lune lammefrikadeller, rullepølse og tunsalat med 

rugbrød

Torsdag 7. januar Måske aftencafe for beboerne

Fredag 8. januar
Lune kyllingelår med kartoffelsalat og tomatsalat og 

Jordbærdessert

Lørdag 9. januar Suppe og Assorteret smørrebrød

Søndag 10. januar
Rejesalat på franskbrød, Æg med mayonaise og tomat på 

rugbrød og Frugtsalat med kiks

Mandag 11. januar Måske aftencafe for beboerne

Tirsdag 12. januar Gullashsuppe med brød og pandekager

Onsdag 13. januar Grøntsagstærte med skinke og dessert

Torsdag 14. januar Måske aftencafe for beboerne

Fredag 15. januar
Lune fiskefrikadeller med remoulade, leverpostej med 

bacon og rødbeder, æggesalat og rugbrød

Lørdag 16. januar Suppe og Assorteret smørrebrød

Søndag 17. januar
Smørrebrød med pate og surt, røget laks på franskbrød, 

osteanretning med kiks

Menuplan Betaniahjemmet januar 2021



16

Mandag 18. januar
Kyllingefrikadeller med tomatsauce, 

kartofler og salat

Hyldebærsuppe med 

tvebakker

Tirsdag 19. januar
Stegte sild med stuvede kartofler og 

rødbeder
Juliennesuppe med brød

Onsdag 20. januar
Krebinetter med stuvede ærter og 

gulerødder og kartofler

Henkogt frugtsalat med 

creme

Torsdag 21. januar
Stegt lever med bløde løg, skysauce og 

kartofler
Blommegrød med fløde

Fredag 22. januar Grøntsagsfrikadeller med flødekartofler Laksepaté på bund af salat

Lørdag 23. januar Boller i karry med ris og ærter Sorbet

Søndag 24. januar
Flæskesteg med skysauce, kartofler og 

rødkål
Tiramisu

Mandag 25. januar Gule ærter med sprængt nakkefilet Abrikosgrød med mælk

Tirsdag 26. januar
Kalkunbryst med paprikasauce, 

kartofler og majs
Hummersuppe med flutes

Onsdag 27. januar Selleribøf med skysauce og kartofler
Tarteletter med høns i 

asparges

Torsdag 28. januar
Torsk med sennepsauce, kartofler og 

bønner

Eksotisk frugtsalat med 

creme

Fredag 29. januar Sammenkogt ret med svinekød og ris Gammeldags æblekage

Lørdag 30. januar
Pastaskruer med kødsauce og 

parmesandrys
Is med vafler

Søndag 31. januar
Langtidsstegt andelår, rødkål, kartofler 

og skysauce
Chokolademousse
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Mandag 18. januar Måske aftencafe for beboerne

Tirsdag 19. januar Fyldig Mexikansk tomatsuppe med brød og dessert

Onsdag 20. januar
Lune fiskefileter remoulade og citron, spegepølse, 

skinkesalat og rugbrød 

Torsdag 21. januar Måske aftencafe for beboerne

Fredag 22. januar Porre-bacontærte med fyldig salat og dessert

Lørdag 23. januar Suppe og Assorteret smørrebrød

Søndag 24. januar
Smørrebrød med gravad laks med rævesauce, paté og 

drueagurk og frugtsalat

Mandag 25. januar Måske aftencafe for beboerne

Tirsdag 26. januar
Hønsekødssuppe med suppeurter, kød og melboller og 

brød og dessert

Onsdag 27. januar
Sandwich med æggesalat, skinkesalat og kylling med 

bacon  

Torsdag 28. januar Måske aftencafe for beboerne

Fredag 29. januar
Kyllingespyd og rejespyd med tomatsalat og brød og pain 

au chokolate

Lørdag 30. januar Suppe og Assorteret smørrebrød

Søndag 31. januar
Croissant med hønsesalat, kartoffelrøsti med guaccamole 

og røget laks og osteanretning
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