
 

Uge 51 Frokost. Mellemmåltid/eftermiddag  

Mandag  Asiatisk Kyllingegryde m. ris Abemad, kiks  
Tirsdag Rugbrød m. pålæg og tilbehør. Æblesuppe m. tvebakker  
Onsdag Julefrokost Julefrokost  
Torsdag Rugbrød m. pålæg og tilbehør. Boller m. skinke og ost, frugt  
Fredag Lammesuppe m. pasta  Æbleskiver m. tilbehør, frugt  

 

Uge 52 Frokost. Mellemmåltid/eftermiddag  

Mandag  2.juledag   
Tirsdag Rugbrød m. pålæg og tilbehør. Rosinboller, frugt  
Onsdag Rensdyrs suaasat Knækbrød m. smørost, frugt  
Torsdag Rugbrød m. pålæg og tilbehør. Tørfisk, tørkød, orsoq, æble og gulerod  
Fredag Fisk m. ris og asparges sovs Gulerodsbrød m. leverpostej, frugt  

 

Uge 1 Frokost. Mellemmåltid/eftermiddag  

Mandag  Pasta m. kødsovs Abemad og ostehapser  
Tirsdag Rugbrød m. pålæg og tilbehør. Sandwich m. frikadelle  
Onsdag Kartoffel musakka m. tuttu Skibskiks, smør, råkost, hj.figenstænger.  
Torsdag Rugbrød m. pålæg og tilbehør. Yoghurt m. drys , frugt  
Fredag Hval suaasat Pizza, frugt  

 

Uge 2 Frokost. Mellemmåltid/eftermiddag  

Mandag  Frikadeller m. kart og st.grønt Knækbrød m. honning, frugt  
Tirsdag Rugbrød m. pålæg og tilbehør. Tomatsuppe m. pasta   
Onsdag Fisk m. ris og karrysovs Rugbrød m. ost, frugt   
Torsdag Rugbrød m. pålæg og tilbehør. Tørfisk,kød,orsoq,gulerod og æble.  
Fredag Lammegryde m. pasta Pølsehorn, frugt  

 

 

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

 

  

Uge 50 Frokost. Mellemmåltid/eftermiddag  

Mandag  Frikadeller m. pasta og svampesovs Knækbrød m. smørost, peberfrugt, frugt  
Tirsdag Rugbrød m. pålæg og tilbehør. Aspargessuppe m. flutes, frugt  
Onsdag Fiskesuaasat Rugbrød m. leverpostej, frugt  

Torsdag Rugbrød m. pålæg og tilbehør. Tørfisk,kød,orsoq,gulerod og æble  
Fredag Paprikagryde m. hval og mos Squash boller m. smør, frugt og ostehapser   



Uge 50 Frokost Mellemmåltid/eftermiddag  

Mandag  Sava m. kartofler og grønt Speltgrød m. sveskeblommer og mælk  

Tirsdag Grønsagsmos. Øllebrød m. pære og mælk  

Onsdag Fisk m. ris og grønt Æblegrød m. mælk  

Torsdag Grønsagsmos. Havregrød m. sveskemos og mælk  

Fredag Tuttu m. pasta og grønt Byggryn m. frugt og mælk  

    

Uge 51 Frokost Mellemmåltid/eftermiddag  
Mandag  Kylling m. ris og grønt Mannagrød m. frugt og mælk  

Tirsdag Grønsagsmos. Blommegrød m. mælk  

Onsdag Tuttu m.kart og grønt Risengrød m. frugt og mælk  

Torsdag Grønsagsmos. Hindbær m. æble og mælk  

Fredag Puisi m. kartofler og grønt Boghvedegrød m. frugt og mælk  

    

Uge 52 Frokost Mellemmåltid/eftermiddag  
Mandag  2.juledag   

Tirsdag Grønsagsmos. Risvælling m. pære og mælk  

Onsdag Tuttu m. kartofler og grønt Havregrød m. jordbær og  mælk  

Torsdag Grønsagsmos. Øllebrød m. æble og mælk  

Fredag Fisk m. ris og grønt Speltgrød m. hindbær og mælk  

    

Uge 1 Frokost Mellemmåltid/eftermiddag  
Mandag  Oksekød m. kartofler og grønt Majsmelsgrød m. frugt og mælk  

Tirsdag Grønsagsmos. Musligrød m. frugt og mælk  

Onsdag Sava m. pasta og grønt Frugtgrød m. mælk  

Torsdag Grønsagsmos. Byggryn m.banan og mælk  

Fredag qaleralilaat Hirsegrød m.frugt og mælk  

    

Uge 2 Frokost Mellemmåltid/eftermiddag  
Mandag  Kylling m. ris og grønt Rismelgrød m. frugt og mælk  

Tirsdag Grønsagsmos. Havregryn m. hindbær og mælk  

Onsdag Svin m. kartofler og grønt Æble og pæregrød og mælk  

Torsdag Grønsagsmos. Majsvælling m. banan og mælk  

Fredag Puisi suaasat Hindbærgrød m. frugt og mælk  

 

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

 


