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Dagskrá á spænskum dögum 
16. október miðvikudagur 
Morgunverður  í sambýlum (Desayunar) 
Hefðbundið morgunverðarhlaðborð ásamt spældu eggi og 
beikoni  
 

Íbúar, aðstandendur og starfsfólk skreyta húsið  ……..  
 
Spænsk  tónlist mun hljóma um húsið 
 

Hádegisverður í sambýlum 
Paella að hætti spánverja, salat, aiole og aspassúpa (La comida 
de Espana paella) 

Framhald á næstu síðu…… 

 
Útgefandi: Sóltún hjúkrunarheimili 

Ábyrgðarmaður: Anna Birna Jensdóttir 
3. tbl, 12. árg, - október 2013 

Sóltúni 2, 105 Reykjavík 
www.soltun.is   soltun@soltun.is 

Hönnun: PORT hönnun    Ljósmynd á for- og baksíðu: ©PORT hönnun    Prentun: Prenta ehf. 

15. október kl. 11:15 

STRENGJA-
HLJÓÐFÆRA-
LEIKARAR 
SINFÓNÍUHLJÓM-
SVEITAR ÍSLANDS 

verða með tónleika í 
samkomusal Sóltúns 
15.október kl. 11:15. Á 
efnisskránni eru þekkt 
íslensk lög s.s. Á 
sprengisandi, Einu sinni  
á ágúst kvöldi, Ég bið að 
heilsa, Ég veit þú kemur  
í kvöld til mín, Syrpa úr 
Eyjum, Við eigum 
samleið, Við gengum tvö. 
 

 

11. október 

GUÐSÞJÓNUSTA 

Verður í Sóltúni föstu-
daginn 11. október kl. 
14. Sr. Bernharður 
Guðmundsson predikar. 
Sungnir verða sálmar 
Sigurbjörns Einarssonar. 

 
 

 

 

 

Spænskir dagar  16.-18. október 

 
Þemadagar eru vinsælir í Sóltúni. Að þessu sinni hefur íbúa- og 

vinaráðið ákveðið að standa fyrir spænskum dögum  
16.- 18. október.  Matseðill þessa daga mun samanstanda af 

spænskum réttum, húsið verður skreytt að hætti spánverja og 
haldnir eru menningarviðburðir og veislur. Allir leggjast á eitt 
að gera spænsku dagana eftirminnilega, íbúar, aðstandendur, 

starfsfólk og gestir. 
 

 
Buenos 

dios !  

Hola !   



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. október miðvikudagur framhald 

Café Carmen -Spænskt kaffihús í kaffiteríu  
 

Spænskir tapasréttir,  borið fram með Sangría á Café Carmen 
Gestir koma og segja frá landi og þjóð 
 

 
 
Kvöldverður á sambýlum 
Kartöflueggjakaka, salat, köld sósa og hindberjasúpa (Torta patatas, en salade) 
 

Dagskrá 17.október fimmtudagur 
 

Morgunverður   
Hefðbundinn morgunverður 
 
Spænsk tónlist hljómar um húsið 
 

Hádegisverður  
Spænskur saltfiskréttur, hrísgrjón, 
kartöflur,tómatsalat og ávaxtabakki   
(Bacalao con patatas, arroz, en salade 
 de tomato y frutas) 

 

Kaffitími á sambýlum 
Lítil vínarbrauð   
 
Kl.15:30  er sýnd kvikmyndin ,,Allt um  
móðir mina (Todo Sobre Mi madre)” í  
sjónvarpsrásum 

 

 

17. október fimmtudagur framhald 

 

 

 
Hátíðarkvöldverður á haustfagnaði  kl. 18:00 
Íbúar geta boðið 1-2 gestum til kvöldverðarins sem haldinn verður í öllum 12 
borðstofum heimilisins. Þeir þurfa að skrá sig í móttöku Sóltúns sími 5906000 fyrir kl. 
16:00 miðvikudaginn 16.október. Verð fyrir gest er kr. 3000 
 
 Matseðill: 
Steikt lambafille, litlar steiktar kartöflur á kanaríska vísu, steikt  grænmeti, salat, 
rósmarínsósa og karamellubúðingur ( Cordero con patas canary, verduras, salsa de 
rosmarin y crema catalana) 
Kaffi, konfekt og Sherry frá Jerez 
 

Dagskrá í samkomusal hefst kl 19:30 
 
Tríó Björns Thoroddsen leikur úrval af spænskum  
lögum. Tríóið skipa þeir Björn Thoroddsen gítar,  
Bjarni Arason söngvari og Jón Rafnsson bassi .  
 
 
 

Morgunverður   
Hefðbundinn morgunverður  
 
Hádegisverður  
Kjúklingur í hvítlaukslegi, kartöflur,  
salat  og ís með íssósu (Pollo con patatas,  
ensalada y hielo con salsa de chocolate) 
 
Kl. 13:30 Óperan Carmen sýnd í samkomusal 
Carmen er ein frægasta ópera sögunnar og  
vart til sá maður sem kannast ekki við  
þekktustu tónlistina úr verkinu. Carmen er  
saga  um ástríður, átök og hefnd og gerist á  
Spáni. 
 
Kaffitími á sambýlum 
Möndlukaka (Torte de almendra) 
 
Kvöldverður á sambýlum 
 

Heitar samlokur, tapasréttir og grænmetissúpa (Sandwich de jamon y queso, tapas y 
sopa de verduras) 

 

Dagskrá 18.október föstudagur 
 

Hefur þú komið til 
Spánar?  Merkt verður á 
landakort á hverri hæð. 


