
mánudagur þriðjudagur miðvikudagur fimmtudagur föstudagur

Morgunmatur kl. 8:15-8:45  

Hafragrautur, rúsínur, 

kókoskanill, mjólk/vatn, lýsi

Morgunmatur kl. 8:15-8:45  

Cheerios, mjólk, vatn, lýsi

Morgunmatur kl. 8:15-8:45  

Hafragrautur, rúsínur, 

kókoskanill, mjólk/vatn, lýsi

Morgunmatur kl. 8:15-8:45     

Jógúrt/AB-mjólk/súrmjólk, 

kornflex/hafrakoddar, 

mjólk/vatn, lýsi

Morgunmatur kl. 8:15-8:45  

Hafragrautur, rúsínur, 

kókoskanill, mjólk/vatn, lýsi

Ávextir og vatn kl. 9.30 Ávextir og vatn kl. 9.30 Ávextir og vatn kl. 9.30 Ávextir og vatn kl. 9.30 Ávextir og vatn kl. 9.30

Hádegism. kl. 11:30-12:00 Hádegism. kl. 11:30-12:00 Hádegism. kl. 11:30-12:00 Hádegism. kl. 11:30-12:00 Hádegism. kl. 11:30-12:00

M Vika 1

Lasagne og gúrkur Soðinn fiskur, kartöflur, 

soðnar gulrætur/rófur og 

rúgbrauð

Svikinn héri (hakk) með 

sósu, kartöflumús og 

rauðrófusalat

Steiktur steinbítur m. Salati, 

sósu og steiktum kartöflum

Fiðrildasúpa og 

hrökkbrauð

A Vika 2

Heilhveiti pastaréttur og 

snittubrauð

Saltfiskur, kartöflur, rófur og 

rúgbrauð

Svínaréttur / 

grænmetisréttur m. 

grjónum og salati

Fiskibollur, kartöflur, salat 

og sósa

kjúklingabaunasúpa m. 

brauðteningum

T Vika 3

Hakk og heilhveiti spagettí, 

rifinn ostur

Plokkfiskur og rúgbrauð Kjötbollur, kartöflumús og 

rauðrófusalat

Steiktur fiskur, steiktar 

kartöflur, sósa og salat 

(hvítkál/kínakál)

Skyr m. rjóma, skonsur m. 

áleggi

S Vika 4

Grjónagrautur og 

maltbrauð m. áleggi 

Soðinn fiskur, kartöflur, 

soðnar gulrætur/rófur og 

rúgbrauð

Slátur, kartöflumús og 

jafningur

Steiktur koli m. sósu, salati 

og steiktum kartöflum

Leyndarmál kokksins

E Vika 5

Lasagne og paprika Fiskiklattar, kartöflur, sósa 

og tómatar

Kjúklingaréttur m. grjónum 

og salat (gúrkur, perur og 

appelsínur)

Fiskirönd, kartöflur, salat og 

sósa

Kjötsúpa

Ð Vika 6

Heilhveiti pastaréttur og 

snittubrauð

Fiskiréttur, grjón og salat / 

fiskisúpa og brauð

Lifrarbuff m. Kartöflumús, 

gulrætur & grænar baunir 

og sulta

Steikt bleikja, steiktar 

kartöflur, sósa og salat

Latabæjarsúpa og 

hrökkbrauð

I Vika  7

Hakk og spagettí, hrátt 

grænmeti

Plokkfiskur og rúgbrauð Lambaréttur m. grjónum 

og salati

Fiskibollur, kartöflur og 

salat

Linsubaunasúpa m. 

heimabökuðum 

brauðbollum

L Vika 8

Haustsúpa og hrökkbrauð Soðinn fiskur, kartöflur, 

soðnar gulrætur/rófur og 

rúgbrauð

Ritzkex-kjötbollur, 

kartöflumús, sósa og 

rauðrófusalat

Fiskirönd, kartöflur og salat Skyr m. rjóma, skonsur m. 

áleggi

L Vika 9

Grjónagrautur og flatkökur 

m. áleggi 

Fiskiréttur, grjón og salat / 

fiskisúpa og brauð

Slátur, kartöflumús og 

jafningur 

Steikt langa, steiktar 

kartöflur og salat 

(hvítkál/kínakál)

Leyndarmál kokksins

Kaffitími kl. 14.30                       

Brauð, álegg, grænmeti, 

ávextir, mjólk/vatn

Kaffitími kl. 14.30 

Heimabakað sætt brauð m. 

osti, ávextir, mjólk/vatn

Kaffitími kl. 14.30 

Flatkökur/hrökkbrauð/bruður, 

álegg, grænmeti, ávextir, 

mjólk/vatn.

Kaffitími kl. 14.30 

Heimabakað brauð, álegg, 

grænmeti, ávextir, mjólk/vatn

Kaffitími kl. 14.30                       

Ristað brauð með osti, ávextir, 

mjólk/vatn.

       Annað :  Með fyrirvara um breytingar



Vika 1 Lummur

Vika 2 Langlokur

Vika 3 döðlubrauð

Vika 4 Bananabrauð

Vika 5 Kanilsnúðar

Vika 6 Lummur

Vika  7 Bananabrauð

Vika 8 döðlubrauð

Vika 9 Pizzasnúðar

Þriðjudagar


