
 

Uge 4 Frokost. Mellemmåltid/eftermiddag  

Mandag  Moskus chili con carne m. ris Knækbrød m. smøreoste  
Tirsdag Rugbrød m. pålæg og tilbehør. Skinke/ost sandwich m. peberfrugt  
Onsdag Fiske suaasat Rugbrød m. pålæg, råkost  
Torsdag Rugbrød m. pålæg og tilbehør. Yoghurt m. frugt  
Fredag Pølseret m. ærter Gulerodsbrød m. smørost, frgut  

 

Uge 5 Frokost. Mellemmåltid/eftermiddag  

Mandag  Boller i karry m. ris Krydderurteboller m.smør, frugt  
Tirsdag Rugbrød m. pålæg og tilbehør. Koldskål m. kammerjunker, frugt  
Onsdag Rensdyr suppe m. urter og flutes Pizza snegle, frugt   
Torsdag Rugbrød m. pålæg og tilbehør. Tørfisk, orsoq, æble, gulerod  
Fredag Vildt farsbrød m. kart og sovs Pandekager, frugt  

 

Uge 6 Frokost. Mellemmåltid/eftermiddag  

Mandag  Oksekødssuppe m. kødboller,flutes Franskbrød m. marmelade, ostehapser,frugt  
Tirsdag Rugbrød m. pålæg og tilbehør. Æblesuppe m. tvebakker, gulerod  
Onsdag Moskusgryde m. mos Hj.muslibar, skibskiks, frugt  
Torsdag Rugbrød m. pålæg og tilbehør. Franskbrød m. rejer, mayo og citron  
Fredag Fiske suaasat Rugbrød m. leverpostej  

 

Uge 7 Frokost. Mellemmåltid/eftermiddag  

Mandag  Kylling i paprika m. pasta Rosinboller, smør og frugt  
Tirsdag Rugbrød m. pålæg og tilbehør. Tomatsuppe m. pasta, frugt  
Onsdag Fisk i aspargessovs m. kart Knækbrød m. æggesalat, frugt  
Torsdag Rugbrød m. pålæg og tilbehør. Pizza, frugt  
Fredag Puisi suassat Fastelavnsboller, frugt  

 

 

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

 

  

Uge 3 Frokost. Mellemmåltid/eftermiddag  

Mandag  Kyllinge gryde m.ris Knækbrød m. honning, frugt  
Tirsdag Rugbrød m. pålæg og tilbehør. Kanel franskbrød m. smør, frugt  
Onsdag Medister m. kart og sovs Abemad og kiks, ostehapser  

Torsdag Rugbrød m. pålæg og tilbehør. Risengrød m. kanel, frugt  
Fredag Rensdyrsuppe m. hvidkål Osteboller, frugt  



Uge 3 Frokost Mellemmåltid/eftermiddag  

Mandag  Oksekød m. kart, ærter Mannagrød m. jordbær og mælk  

Tirsdag Grønsagsmos. Majs og ærter Sagogrød m. mælk og æbler  

Onsdag Qaleralilaat Speltgrød m. mælk og blåbær  

Torsdag Grønsagsmos (Blomkål og gulerod) Risengrød m. mælk og æble  

Fredag Tuttu m. kart,pastinak og peberfrugt Frugtgrød m. mælk  

    

Uge 4 Frokost Mellemmåltid/eftermiddag  
Mandag  Torsk m. kart og gulerod Havregrød m. rosiner og æbler  

Tirsdag Grønsagsmos. Øllebrød m. pære og mælk  

Onsdag Puisi suaasat Majlgrød m. banan og mælk  

Torsdag Grønsagsmos. Flerkornsgrød m. mælk og hindbær  

Fredag Kylling m. pasta og ærter Hirsegrød m. mælk og mango  

    

Uge 5 Frokost Mellemmåltid/eftermiddag  
Mandag  Gris m. kart og broccoli Rismelsgrød m. sortebær og mælk  

Tirsdag Grønsagsmos. Havregrød m. mælk og banan  

Onsdag Oksekød m. kart og grønsager Boghvedegrød m. mælk og sveskeblommer  

Torsdag Grønsagsmos. Musligrød m. mælk og pære  

Fredag Sava suaasat  Sagogrød m. frugt og mælk  

    

Uge 6 Frokost Mellemmåltid/eftermiddag  
Mandag  Tuttu m. pasta og grønsager Byggrød m. mælk og vindruer  

Tirsdag Grønsagsmos. Majsvælling m. banan og melon  
Onsdag Torsk m. kart og grønsager Mannagrød m. mælk og jordbær  

Torsdag Grønsagsmos. Øllebrød m. mælk og pære  

Fredag Tuttu m. suaasat  Æblegrød m. mælk  

    

Uge 7 Frokost Mellemmåltid/eftermiddag  
Mandag  Oksekød m. pasta og grønt Boghvede m. mælk og mango  

Tirsdag Grønsagsmos. Havregrød m. svesker og mælk  

Onsdag Hellefisk m. kart og grønt Hirsegrød m. sortebær og mælk  

Torsdag Grønsagsmos. Øllebrød m. æble og mælk  

Fredag Puisi suaasat Frugtgrød m. mælk  

 

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

 


