
 

Uge 46 Frokost. Mellemmåltid/eftermiddag  

Mandag  Frikadeller m. kartofler Pizza snegl  
Tirsdag Rugbrød m. pålæg og tilbehør. Yoghurt m. drys og frugt  
Onsdag Hval suaasat Kanel snegl og frugt  
Torsdag Rugbrød m. pålæg og tilbehør. Pandekager m. tilbehør  
Fredag Asparges suppe m. flutes Gulerodsbrød m. leverpostej  

 

Uge 47 Frokost. Mellemmåltid/eftermiddag  

Mandag  Boller i karry Müslebar , råkost og frugt  
Tirsdag Rugbrød m. pålæg og tilbehør. abemad  
Onsdag Fisk i fad m. kartofler Skibskik m. smør og frugt  
Torsdag Rugbrød m. pålæg og tilbehør. Mannagryd m. mælk og kanel sukker  
Fredag Vild Gryderet m. pasta Grønlandsk kage, frugt  

 

Uge 48 Frokost. Mellemmåltid/eftermiddag  

Mandag  Hamburgerryg m. stuvet grønt Hindbær kage m. frugt  
Tirsdag Rugbrød m. pålæg og tilbehør. Frugt suppe m. tvepakke  
Onsdag Puisi suaasat Knækbrød m. pålæg  
Torsdag Rugbrød m. pålæg og tilbehør. Tørfisk,orsoq,æble,gulerod  
Fredag Kødsovs m. pasta Kanelsnegl, frugt, babymas  

 

Uge 49 Frokost. Mellemmåltid/eftermiddag  

Mandag  Moskus suppe Kiks, frugt og råkost  
Tirsdag Rugbrød m. pålæg og tilbehør. Koldskål m. kammerjunker  
Onsdag Fiske frikadeller m. kartofler 5-kornsbrød m. æggesalat  
Torsdag Rugbrød m. pålæg og tilbehør. Risengrød m. kanel sukker  
Fredag Rensdyr lasagniette Müslebar m. ostehaps og frugt  

 

 

OBS. Maden kan ændre sig, hvis vi kan/ikke kan få fat i hval/sæl/fisk. 

 

  

Uge 45 Frokost. Mellemmåltid/eftermiddag  

Mandag  Mild chili con carne m. ris Kanel boller m. honning og frugt  
Tirsdag Rugbrød m. pålæg og tilbehør. Solsikkebrød m. smør  
Onsdag Fiskesuppe m. flutes Rugbrød m. rejesalat  

Torsdag Rugbrød m. pålæg og tilbehør. Pasta salat  
Fredag Kylling m. kartofler Kiks, frugt, ostehaps  



Uge 45 Frokost Mellemmåltid/eftermiddag  

Mandag  Sava m. kartofler og grønt Rismelsgrød m. frugt og mælk  

Tirsdag Grønsagsmos. Havregrød m. frugt og mælk  

Onsdag Fisk m. ris og grønt Hirsegrød m. frugt og mælk  

Torsdag Grønsagsmos. Boghvedegrød m. frugt og mælk  

Fredag Tuttu m. pasta og grønt Sveskegrød m. mælk  

    

Uge 46 Frokost Mellemmåltid/eftermiddag  
Mandag  Kylling m. ris og grønt Øllebrød m. frugt og mælk  

Tirsdag Grønsagsmos. Sagogrød m. frugt og mælk  

Onsdag Okse m. pasta og grønt Byggrød m. frugt og mælk  

Torsdag Grønsagsmos. Fuldkornsrisgrød .m frugt og mælk  

Fredag Svin m. kartofler og grønt Hindbærgrød m. frugt og mælk  

    

Uge 47 Frokost Mellemmåltid/eftermiddag  
Mandag  Puisi suaasat Mannagrød m. frugt og mælk  

Tirsdag Grønsagsmos. Majsmelsgrød m. frugt og mælk  

Onsdag Tuttu m. kartofler og grønt Speltgrød m. frugt og mælk  

Torsdag Grønsagsmos. Jordbærgrød m. mælk  

Fredag Fisk m. ris og grønt Müslegrød m. mælk  

    

Uge 48 Frokost Mellemmåltid/eftermiddag  
Mandag  Oksekød m. kartofler og grønt Risengrød m. frugt   

Tirsdag Grønsagsmos. 5-kornsgrød m. frugt og mælk  

Onsdag Sava m. pasta og grønt Frugtgrød m. mælk  

Torsdag Grønsagsmos. Boghvedegrød m. frugt og mælk  

Fredag qaleralilaat Øllebrød m. frugt og mælk  

    

Uge 49 Frokost Mellemmåltid/eftermiddag  
Mandag  Kylling m. ris og grønt Sagogrød m. frugt og mælk  

Tirsdag Grønsagsmos. Havregrød m. frugt og mælk  

Onsdag Svin m. kartofler og grønt Majsvælling m. banan  

Torsdag Grønsagsmos. Hirsegrød m. frugt og mælk  

Fredag Puisi suaasat Æble og pære grød m.mælk  

 

 OBS. Maden kan ændre sig, hvis vi kan/ikke kan få fat i hval/sæl/fisk. 

 


