
Matsedel för restaurang Sjöängen   
Vecka 26 
Öppettider 12.00-13.30 vardagar  
 

Måndag 25 Juni 
Köttbullar med makaroner/ stuvade makaroner och 

bukettgrönsaker 

 
Tisdag 26 Juni 
Nötköttsgryta á la Strindberg med bulgur, vaxbönor och 
lingonsylt 

 
Onsdag 27 Juni 
Stekt fisk med kokt potatis, citronsås och morotsklyftor 
 
 
Torsdag 28 Juni 
Gulaschsoppa, bröd, smör och ost. Kesokaka med sylt 
 
 
Fredag 29 Juni 

Kalkonfärsbiff med potatis, kall örtsås och grillgrönsaker 

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

Med reservation, för ändringar 

 

 

 



 
Matsedel för restaurang Sjöängen   
Vecka 27 
Öppettider 12.00-13.30 vardagar  
 

Måndag 2 Juli 
Falukorv med pastaskruvar, ratatouille (grönsaker i tomatsås) 

Falukorv med potatis, senapssås och grönsaksblandning med 

romanescokål 

 
Tisdag 3 Juli 
Kokt fisk med potatis, äggsås och slantade morötter 

 
Onsdag 4 Juli 
Köttfärslimpa, potatis, skysås rotfruktsmix, lingonsylt 
 
Torsdag 5 Juli 
Kyckling i currysås, ris och grön grönsaksblandning 
Ängamatsoppa med bröd, bordsmargarin och pålägg 
 
 
Fredag 6 Juli 
Örtgratinerad kassler, potatis- och palsternacksmos, 

broccolibuketter 

 

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

Med reservation, för ändringar 

 

 



 

 
Matsedel för restaurang Sjöängen   
Vecka 28 
Öppettider 12.00-13.30 vardagar  
 

Måndag 9 Juli 
Kalops med potatis, inlagda rödbetor och blandade 

sommargrönsaker 

 
Tisdag 10 Juli 
Kålpudding med potatis, skysås och lingonsylt 
 
Onsdag 11 Juli 
Sprödbakad fisk med potatis och gurksallad med äpple 
 
 
Torsdag 12 Juli 
Spenatsoppa med ägghalvor, bröd, bordsmargarin och pålägg 
 
 
Fredag 13 Juli 
Stekt kyckling med potatis i ugn, grillgrönsaker, gräddsås och 
gelé 
 

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

Med reservation, för ändringar 

 

 



 
 
Matsedel för restaurang Sjöängen   
Vecka 29 
Öppettider 12.00-13.30 vardagar  
 

Måndag 16 Juli 
Fläskköttsgryta med ananas och paprika, matkorn och kokt 

potatis samt broccolibuketter 

 
Tisdag 17 Juli 
Wienerkorv med potatismos och smörglaserade rotfrukter 

 
Onsdag 18 Juli 
Ugnsstekt fisk i gräddsky, med potatis och slottsgrönsaker 
 
Torsdag 19 Juli 
Raggmunk med och rökt strimlat fläsk och lingonsylt 
Fransk kycklingsoppa bröd, bordsmargarin och ost 
 
Fredag 20 Juli 
Biff á la Lindström i ugn med potatis skysås och inlagd gurka 
 

 

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

Med reservation, för ändringar 

 

 



 

 


