
        
                                                  

 

 
 
 
 
 

      
                                                       Menyvecka Matservice vecka 10 

 
 Måndag 2/3 Tisdag 3/3 Onsdag 4/3 Torsdag 5/3 Fredag 6/3 Lördag 7/3 Söndag 8/3 

 
 
Lunch 

Cevapcicilimpa 
med ugnstekt 
potatis, 
yoghurtsås och 
sallad 

Stekt salt sill, 
potatis, löksås, 
ärter och morötter, 
lingonsylt 

Gräddstuvad pytt i 
panna med stekt 
ägg, inlagda 
rödbetor och sallad 

Gulaschsoppa, 
bröd, smör och 
pålägg.  

Kyckling i 
dragonsås, 
potatis, och 
rostade rotfrukter 

Stekt fiskfilé, 
potatis, citronsås 
och minimorötter 

Portergryta med 
kokt potatis och 
herrgårdsgrönsaker 

 
Dessert 

Äppelmos och 
mjölk 

Blåbärssoppa Fruktsoppa Mannagryns-
pudding med sylt 

Körsbärskompott Inlagda päron 
med gräddmjölk 

Lingonkaka med 
vispad grädde 

 
Alternativ v 10 

 
 

Alt. B 
 
Rotfruktsmedaljonger med korvtärningar, ärtor och 
morötter, lingonsylt 

 Alt. C     Leverbiff med kokt potatis, skysås, ärter och morötter, 
lingonsylt 

 
 



 
 
 

               
                                                  

                                     
 
 
   
 

 
                                                      Menyvecka Matservice vecka 11 

 
 Måndag 9/3 Tisdag 10/3 Onsdag 11/3 Torsdag 12/3 Fredag 13/3 Lördag 14/3 Söndag 15/3 

 
 
Lunch 

Raggmunk, fläsk, 
ärter och 
morötter 
lingonsylt 

Spaghetti och 
köttfärssås med 
värdshusgrönsaker 

Korvgryta med 
tomat och paprika, 
kokt potatis och 
grillgrönsaker 

Köttfärssoppa med 
bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg.  

Sprödbakad fisk, 
potatismos, 
Rhode islandsås 
och 
bukettgrönsaker 

Pastapennor, 
kycklingsås med 
tacosmak och 
broccolibuketter 

Fläskkotlettrad, 
potatis, gräddsås, 
romanescoblandning 
och äppelmos 

 
Dessert 

Björnbärskräm Fruktcocktail med 
vispad grädde 

Drottningmousse Pannkaka med sylt 
och grädde 

Hallonkompott Bärfil Daimtårta 

 
Alternativ v 11 

 
 

Alt. B   
 
Raggmunk, stekt fläsk, bukettgrönsaker och lingonsylt 

 Alt. C     Färsbiffar, kokt potatis, skysås, bukettgrönsaker och 
lingonsylt 



 

                                                                            Menyvecka Matservice vecka 12 
 

 Måndag 16/3 Tisdag 17/3 Onsdag 18/3 Torsdag 19/3 Fredag 20/3 Lördag 21/3 Söndag 22/3 

 
 
Lunch 

Nötskavspanna, 
ris och grön 
grönsaks-
blandning 

Kålpudding med 
kokt potatis, 
skysås, 
minimorötter och 
lingonsylt 

Potatisbullar, 
stekt fläsk, 
lingonsylt och 
sallad 

Tisdagssoppa, 
bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg.  

Köttfärslasagne 
med blandade 
sommargrönsaker 

Fiskgratäng med 
tomat, potatis och 
ärter 

Kalops, kokt 
potatis, 
värdshusgrönsaker 
och inlagda 
rödbetor 

 
Dessert 

Citrussoppa Jordgubbskräm Persikor och 
vispad grädde 

Kesokaka med sylt Nyponsoppa Äppelkompott Fruktsallad och 
lättvispad grädde 

 
Alternativ v 12 

 
 

Alt. B    
 
Fiskpudding med skirat smör och blandade 
sommargrönsaker 

 Alt. C     Kalvsylta med kokt potatis, rödbetssallad och 
blandade sommargrönsaker 

 



 

               
                                                  

                                                      Menyvecka Matservice vecka 13 
 

 Måndag 23/3 Tisdag 24/3 Onsdag 25/3 
Våffeldagen 

Torsdag 26/3 Fredag 27/3 Lördag 28/3 Söndag 29/3 

 
 
Lunch 

Fiskpudding med 
kokt potatis, 
smörsås, ärter 
och morötter 

Stekt kyckling i 
ugn, potatis, 
skysås, gröna 
bönor och inlagd 
gurka 

Fläskköttsgryta 
med curry och 
cocosmjölk, 
potatis, rotselleri 
och morotsmix 

Köttsoppa med 
topping, rågkaka, 
bordsmargarin  
och pålägg.  

Stekt fiskfilé med 
kokt potatis, 
citronsås och 
broccoli 

Bacontoppad 
kyckling med kokt 
potatis, blandade 
sommargrönsaker 

Schnitzel med kokt 
potatis, 
champinjonsås och 
bukettgrönsaker, 
gelé 

 
Dessert 

Hallonkräm Rårörda lingon 
med gräddmjölk 

Våffla med sylt 
och grädde 

Risgrynspudding 
med saftsås 

Inlagda päron 
och grädde 

Aprikoskräm Kladdkaka med 
vispad grädde 

 
Alternativ v 13 

 
 

Alt. B    
 
Lasagne och minimorötter 

 Alt. C Köttkorv, potatismos, minimorötter, senap 



 


