
 
Matsedel för restaurang Sjöängen   
Vecka 44    

                                                

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

Måndag 26 Oktober 
Studiedag skola 
Biff á la Lindström i ugn, potatis, skysås och inlagd gurka 

 
Tisdag 27 Oktober 
Studiedag skola 
Kokt fisk med ägg- och persiljesås, potatis 
 
 
Onsdag 28 Oktober 
Lovdag skola 
Kalops med kokt potatis och rödbetor 
 
 
Torsdag 29 Oktober 
Lovdag skola 
Chili con carne och bulgur 
Ärtsoppa med fläsk, bröd, bordsmargarin och pålägg 
 
Fredag 30 Oktober 
Lovdag skola 
Potatisbullar och korvslantar, lingonsylt 

 

 

 

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

Med reservation, för ändringar 

 



 
Matsedel för restaurang Sjöängen   
Vecka 45    

                                                

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

Måndag 2 November 
Pyttipanna med inlagda rödbetor 
Rotfruktspyttipanna med inlagda rödbetor 
Gräddstuvad pyttipanna 

 
Tisdag 3 November 
Fiskburgare med bröd, potatismos och dillmajonäs 
Stekt sillflundra, potatismos och dillmajonäs 
Vegetariska biffar med bröd, potatismos och dressing 
 
 
Onsdag 4 November 
Korvgryta med tomat och paprika, potatis och matvete 
Grönsaksgryta, bulgur och matvete 
 
 
Torsdag 5 November 
Kycklingsoppa med nudlar, bröd bordsmargarin och pålägg 
Grönsakssoppa med nudlar, bröd, bordsmargarin och pålägg 
Frukt 
 
 
Fredag 6 November 
Älgfärsbiffar, kokt potatis, svampsås, rotfrukter och gelé 
Grönsaksbiffar, kokt potatis, svampsås och rotfrukter 

 

 

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

Med reservation, för ändringar 



 
Matsedel för restaurang Sjöängen   
Vecka 46    

                                                

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

Måndag 9 November 
Köttbullar och makaroner 
Falafel med couscouspytt och kall sås 

 
Tisdag 10 November 
Kycklinggryta med curry, ris 
Exotisk böngryta, ris 
 
 
Onsdag 11 November 
Stekt fisk, potatis och matvete och kall sås 
Alt: Stuvad spenat 
Kikärtsbiffar, potatis och matvete och kall sås 
 
Torsdag 12 November 
Tacopaj med köttfärs 
Medelhavspaj 
Skånsk kålsoppa, bröd, bordsmargarin och pålägg 
 
Fredag 13 November 
Bogstek av fläsk, potatis, gräddsås, brynt kål och äppelmos 
Svamprisotto 

 

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

Med reservation, för ändringar 

 

 

 



 
Matsedel för restaurang Sjöängen   
Vecka 47    

                                                

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

Måndag 16 November 
Gulaschgryta med gräddfilstopping, bulgur 
Kikärtsgryta och bulgur 

 
Tisdag 17 November 
Potatisbullar med rökt strimlad skinka, lingonsylt 
Potatisbullar med bönröra 
Blodpudding 
 
Onsdag 18 November 
Lasagne med köttfärs 
Morotslasagne 
 
Torsdag 19 November 
Köttsoppa, bröd, bordsmargarin och pålägg 
Grönsakssoppa, bröd, bordsmargarin och pålägg 
Frukt 
 
 
Fredag 20 November 
Ugnsstekt lax, kokt potatis och hollandaisesås 
Vegetariska biffar, kokt potatis och hollandaisesås 

 

 

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

Med reservation, för ändringar 

 


