
 

Matsedel för restaurang Sjöängen   

Vecka 10 

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

 

Måndag 2 Mars 
Pyttipanna med rödbetor 
Rotfruktspyttipanna med linser, rödbetor 
 
 
Tisdag 3 Mars   
Kyckling i dragonsås, matkorn och potatis och rostade rotfrukter 
Kikärtsgryta, matkorn och potatis och rostade rotfrukter 
 

Onsdag 4 Mars 
Broccolisoppa, bröd, bordsmargarin och pålägg 
Frukt 
Makaronipudding med lingonsylt 
 
Torsdag 5 Mars 
Stekt fiskfilé i ugn, potatis, kall citronsås och minimorötter 
Currydoftande vitkålspaj och minimorötter 
Couscouspyttipanna, med rödbetor 
 
Fredag 6 Mars 
Spagetti och köttfärssås 
Pasta och linssås 
 

 

Till lunch ingår varje dag: Salladsbuffé, dryck, hårt bröd, bordsmargarin 
samt kaffe på maten.   

Med reservation, för ändringar 

 

 



 
Matsedel för restaurang Sjöängen   
Vecka 11 

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

 

 

Måndag 9 Mars 
Korvgryta med paprika och tomat, bulgur och matkorn, grönsaksblandning 
Grön Stroganoff, bulgur och matkorn 

 

Tisdag 10 Mars 
Fiskburgare med bröd, potatismos och Rhode Islanddressing 
Linspaj med broccoli 
 
 
Onsdag 11 Mars 
Pastapennor, kycklingsås med tacosmak, broccolibuketter 
Pastapennor, vegetarisk sås med bönor och vitkål, broccoli 
 
 
Torsdag 12 Mars   
Potatis-och purjolöksoppa, bröd, bordsmargarin och pålägg 
Frukt 
 
 
Fredag 13 Mars 
Köttfärs i ugn, potatis och sås 
Grönsaksbiffar, potatis och yoghurtsås 
 

 

Till lunch ingår varje dag: Salladsbuffé, dryck, hårt bröd, bordsmargarin 
samt kaffe på maten.   

Med reservation, för ändringar 

 



 
Matsedel för restaurang Sjöängen   
Vecka 12 

 

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

 

Måndag 16 Mars 
Potatisbullar med rökt strimlat fläsk och lingonsylt 
Potatisbullar med bönröra och lingonsylt 

 
Tisdag 17 Mars 
Köttfärslasagne 
Pasta, falafel och dressing 

 
 
Onsdag 18 Mars 
Fiskgratäng med tomat, potatis och minimorötter 
Broccoli-och ädelsostgratäng, minimorötter 
Potatisbullar med bönröra, lingonsylt 
 
 
Torsdag 19 Mars 
Cowboysoppa, bröd, bordsmargarin och pålägg 
Vegetarisk cowboysoppa med linser, bröd, bordsmararing och pålägg 
Frukt 
 
Fredag 20 Mars 
Stekt kyckling, ugnsstekt potatis, sås och inlagd gurka 
Grönsaksbiff, ugnsstekt potatis, currysås och inlagd gurka 
 

 

Till lunch ingår varje dag: Salladsbuffé, dryck, hårt bröd, bordsmargarin 
samt kaffe på maten.   

Med reservation, för ändringar 



 
Matsedel för restaurang 
Sjöängen   
Vecka 13 

 

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

 

Måndag 23 Mars 
Fläskköttsgryta med curry och kokosmjölk, potatis, rotselleri-och 
morotsmix 
Grönsaksgryta med äpple och curry, matkorn och potatis 

 
Tisdag 24 Mars 
Stekt fiskfilé, potatis och kall citronsås 
Morotsbiff, potatis och kall citronsås 

 
Onsdag 25 Mars 
Bacontoppad kyckling och potatis 
Tomat och purjolökspaj 
Potatisbullar med bacon, lingonsylt 
 
 
Torsdag 26 Mars 
Chili con carne och ris 
Chili sin carne och ris 
 
 
Fredag 27 Mars 
”Kökets val” 

 

Till lunch ingår varje dag: Salladsbuffé, dryck, hårt bröd, bordsmargarin 
samt kaffe på maten.   

Med reservation, för ändringar 

 



 


