
Matsedel för restaurang Sjöängen   
Vecka 18 

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

Måndag 27 April 
Pastapennor med ost-och skinksås, wookmix 
Orientalisk gryta med kokosmjölk, pasta 

 
Tisdag 28 April 
Gulaschsoppa med topping, bröd, bordsmargarin och pålägg 
Broccoli-och zucchinisoppa, bröd, bordsmargarin och pålägg 
Pastasallad med ost och bönor 
Frukt 

 
Onsdag 29 April    
Fiskgratäng med broccoli, potatismos, matvete 
Grönsaksbiffar med potatismos, matvete 
 
 
Torsdag 30 April 
Valborgsmässoafton 
Stekt kyckling, kokt potatis, gräddsås och inlagd gurka 
Ugnsbakade bönor med grönsaker och yoghurtsås, inlagd gurka 
 
Fredag 1 Maj 
1 Maj 
 

 

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

Med reservation, för ändringar 

 



Matsedel för restaurang 
Sjöängen   

Vecka 19 

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

Måndag 4 Maj 
Studiedag Skola 
Stekt fläsk, potatis, löksås, ärter och morötter, lingonsylt 
 
Tisdag 5 Maj 
Spagetti och köttfärssås 
Spagetti och linssås 

 
Onsdag 6 Maj 
Stekt fiskfilé, kokt potatis, gräslökssås och morotsklyftor 
Paj med spenat och ost 
 
 
Torsdag 7 Maj 
Thaikyckling med grön curry, ris 
Bön- och grönsakswook med grön curry, ris 
 
 
Fredag 8 Maj 
Nötgryta á la Strindberg, potatis, matkorn 
Grönsaksgryta med äpple, potatis, matkorn 
Baconlåda från Östergötland 

 

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

Med reservation, för ändringar 

 



Matsedel för restaurang 
Sjöängen   

Vecka 20 

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

Måndag 11 Maj 
Köttbullar med pasta, grönsaksblandning 
One Pot Pasta med tomat 

 
Tisdag 12 Maj 
Fisk Bordelaise och potatismos 
Squashplättar och potatismos 
Oxjärpe, inlagd gurka 
 
Onsdag 13 Maj 
Korvgryta med paprika och tomat, bulgur 
Grönsaksgryta med paprika och tomat, bulgur 
 
 
Torsdag 14 Maj 
Kycklingsoppa med nudlar, bröd, bordsmargarin och pålägg 
Grönsakssoppa med nudlar, bröd, bordsmargarin och pålägg 
Pastasallad med ost 
Frukt 
 
 
Fredag 15 Maj 
Pulled Pork (långstekt fläskkarré) ugnsstekt potatis, picklad 
rödlök, dressing 
Långstekt rotselleri, ugnsstekt potatis, picklad rödlök, dressing 
 

 

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

Med reservation, för ändringar 

 



 


