
                                         
 

                                                    Menyvecka Matservice vecka 39 
 

 
 Måndag 24/9 Tisdag 25/9 Onsdag 26/9 Torsdag 27/9 Fredag 28/9 Lördag 29/9 Söndag 30/9 
 
 
Lunch 

Kyckling i 
dragonsås, ris och 
grön 
grönsaksblandning 

Lertallrikssill 
med potatis, ärter 
och morötter 

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

Köttsoppa, bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 

Gulaschgryta med 
ris, samt 
bukettgrönsaker 

Stekt sejfilé med 
kokt potatis, 
örtsås, ärter och 
morötter 

Fläskfilé, potatis, 
ädelostsås och 
värdshusgrönsaker 

Dessert Inlagda aprikoser 
med vispgrädde 

Päronkräm Drottningmousse Ostkaka med sylt 
och grädde 

Björnbärskräm Inkokta 
äppelklyftor med 
kanelgrädde 

Päron a´la after 
eight och vispad 
grädde 

 
Alternativ v 39 

 
 

Alt. B   
 
Fläskpannkaka med grön 
grönsaksblandning och lingonsylt 

 Alt. C     Husmansjärpe med potatismos, grön 
grönsaksblandning och lingonsylt 

 



                                
 

                                         
 
                                                                     Menyvecka Matservice vecka 40 

 
 Måndag 1/10 Tisdag 2/10 Onsdag 3/10 Torsdag 4/10 Fredag 5/10 Lördag 6/10 Söndag 7/10 
 
 
Lunch 

Wienerkorv, 
potatismos och 
morotsslantar 

Köttbullar, 
stuvade 
makaroner och 
rotfruktsstrimlor 

Aromatisk 
fläskköttsgryta 
med kokt potatis 
och vaxbönor 

Ärtsoppa med 
rimmat fläsk, bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 

Sprödbakad fisk, 
potatis, rhode 
islandsås och 
broccoli 

Rotmos med 
fläskkorv, gröna 
ärter och senap 

Kålpudding med 
kokt potatis, skysås, 
bukettgrönsaker 
och lingonsylt 

Dessert Nyponsoppa Körsbärskompott Lingonfromage Pannkaka med sylt 
och grädde 

Blåbärssoppa Fruktcocktail med 
gräddmjölk 

Cheesecake 

 
Alternativ v 40 

 
 

Alt. B  
 
Stekt sillflundra, potatismos och ärter 

 Alt. C     Lasagne port och ärter 

 



 
                                                      

                                         
    

                                                 Menyvecka Matservice vecka 41 
 

 Måndag 8/10 Tisdag 9/10 Onsdag 10/10 Torsdag 11/10 Fredag 12/10 Lördag 13/10 Söndag 14/10 
 
 
Lunch 

Biffwook med ris 
och vitlökssås, 
samt sallad  
 

Örtgratinerad 
kassler med potatis 
och grön 
grönsaksblandning 

Raggmunk med 
rökt strimlat fläsk, 
sallad och 
lingonsylt 

Tisdagssoppa         
(soppa med 
rimmad bog och 
korngryn), bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 

Köttbullar, potatis, 
skysås, morotsmix 
och lingonsylt 

Lax och 
sejtärningar i 
ugn med 
rotfrukter, kokt 
potatis och ärter 

Örtstekt fläskstek 
med potatis, 
gräddsås, 
grönsaksblandning 
med vaxbönor, 
samt äppelmos 

 
Dessert 

Aprikoskräm Äppelkompott Citronfromage Ostkaka med sylt 
och grädde 

Jordgubbskompott Nyponsoppa Blåbärspaj med 
vaniljsås 

 
Alternativ v 41 

 
 

Alt. B   
 
Fiskgratäng port, potatismos och 
herrgårdsgrönsaker 

 Alt. C    Rotfruktsplättar med bacontärningar, 
lingonsylt och herrgårdsgrönsaker 

 



 
 

                                              
    

Menyvecka Matservice vecka 42 
 

 Måndag 15/10 Tisdag 16/10 Onsdag 17/10 Torsdag 18/10 Fredag 19/10 Lördag 20/10 Söndag 21/10 

 
 
Lunch 

Strömmingslåda med 
potatismos och 
herrgårdsgrönsaker 

Bacontoppad 
kyckling med 
potatismos och 
brynta grönsaker 

Gulaschgryta med 
grönsaker, potatis 
och haricots verts 

Långstekt 
fläskkarré med kokt 
potatis, gräddsås, 
pickles och gelé 

Sprödbakad fisk, 
potatis, 
remouladsås och 
grönsaksblandning 

Ugnsstekt 
falukorv med 
stuvade 
makaroner och 
bukettgrönsaker 

Dillfrikassé med 
kokt potatis och 
morötter 

 
Dessert 

Päronkräm Inlagda aprikoser 
med vispgrädde 

Fruktcocktail med 
gräddmjölk 

Äppelkaka med 
kanelgrädde 

Björnbärskräm Hallonkompott Jordgubbstårta 

 
Alternativ v 42 

 
 

Alt. B   
 
Köttbullar med potatismos, lingonsylt 
och blandade sommargrönsaker 

 Alt. C     Kycklingklubba med ris, kall currysås 
och blandade sommargrönsaker 



                                                      
 


