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Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur 

24. ágúst 25. ágúst 26.  ágúst 27.  ágúst 28.  ágúst 

Skipulags-
dagur 

 

 
Skólaboðunar-

dagur 
 

 

Hrísgrjónagrautur 

m/kanilsykri, 

rúsínum, lifrapylsu 

og blóðmör. Ávextir   

  

Léttsöltuð ýsa 

m/smjöri og soðnum 

kartöflum. 

Salatbar og ávextir 

 

Lambasnitsel 

(innralæri) 

m/kaldri 

bernaisesósu og 

soðnum kartöflum. 

Salatbar og ávexir  

 

31. ágúst 1. sept 2. sept 3. sept 4. sept 
Gufusoðin ýsa 

m/bræddu smjöri og 

soðnum kartöflum.  

Salatbar og ávextir 

 

Danskar kjötbollur 

(frikadeller) 

m/brúnni sósu, 

soðnum kartöflum, 

rauðkáli og grænum 

baunum. 

Salatbar og ávextir 

Heitur pastaréttur 

m/heilhveitipasta- 

penne, baconi, 

grænmeti og 

ostasósa.  

Ávextir.     

Ýsa í raspi 

m/soðnum kartöflum 

og kokteilsósu/ 

tómatsósu. 

Salatbar og ávextir 

  

Úrbeinuð 

kjúklingalæri í 

kolakryddi 

m/brúnum 

hrísgrjónu. 

Salatbar og ávextir 

 

7. sept 8. sept 9. sept 10. sept 11. sept 
Ofnbakaður lax 

m/soðnum kartöflum 

og hvítlaukssóu. 

Salatbar og ávextir 

 

Soðnar kjötfarsbollur 

m/hvítkáli, bræddu 

smjöri og soðnum 

kartöflum. 

Salatbar og ávextir 

Píta m/skinku, 

grænmeti og 

pítusósu. 

Ávextir 

 

Ýsa í orlý 

m/brúnum 

hrísgrjónum og 

súrsætri sósu. 

Salatbar og ávextir  

 

Íslensk kjötsúpa 

m/lambagúllasi, 

rófum, gulrótum, 

lauk, hvítkáli, 

kartöflum og 

íslensku bankabyggi. 

Ávextir 

14. sept 15. sept 16. sept 17. sept 18. sept 
Fiskibollur 

m/brúnni sósu, 

soðnum kartöflum og 

rabarbarasultu. 

Salatbar og ávextir. 

 

 

Ungversk gúllassúpa 

m/grænmeti, 

nautagúllasi og grófu 

snittubrauði. 

Ávextir 

 

 

Grænmetislasagna 

m/grófu snittubrauði. 

Salatbar og ávextir. 

 

 

 

 

Heimalagaður 

ofnbakaður fiskur í 

karrýsósu m/brúnum 

hrísgrjónum. 

Salatbar og ávextir 

Tortilla 

m/nautahakki, 

grænmeti (velja sjálf 

af salatbar), 

salsasósu, rifnum 

osti og sýrðum 

rjóma. 

Ávextir 

21. sept 22. sept 23. sept 24. sept 25. sept 
Þorskur í tempurahjúp  

m/soðnum kartöflum 

og remúlaði/ 

tómatsósu. 

Salatbar og ávextir   

Nautahakk, 

 linsur og 

heilhveitipasta-skrúfur 

í rauðri sósu.  

Salatbar og ávextir. 

Skyr m/rjómablandi 

og heilkornabrauði 

með áleggi. 

Ávextir 

 

Heimalagaður 

plokkfiskur 

m/rúgbrauði.  

Salatbar og ávextir 

Mexikósk súpa 

m/kjúklingi, 

grænmeti, 

tortillaflögum, 

rifnum osti og 

sýrðum rjóma. 

Ávextir  

28. sept 29. sept 30. sept   
Langa í sítrónusmjöri 

m/soðnum kartöflum 

og hvítlaukssósu. 

Salatbar og ávextir 

Kalkúnabollur í BBQ 

m/brúnum hrísgrjónum 

og maísbaunum. 

Salatbar og ávextir 

Matarmikil ítölsk 

grænmetissúpa 

m/heilhveitipasta og 

brauði. 

Ávextir  

 

 

 

 

Salatbarinn inniheldur ávallt tvær tegundir af ávöxtum og fjölbreytt úrval af grænmeti. 
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