
 
Matsedel för restaurang Sjöängen   
Vecka 44    

                                                

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

 

Måndag 28 Oktober 
Biff a´la Lindström i ugn, potatis, skysås, amerikansk grönsaksblandning 
och inlagd gurka. 

 
Tisdag 29 Oktober 
Kalops, kokt potatis, vaxbönor och rödbetor 
 
 
Onsdag 30 Oktober 
Broccoligratinerad fisk, potatismos och finriven morot 
 
 
Torsdag 31 Oktober 
Ärtsoppa med fläsk, bröd, bordsmargarin och pålägg 
 
 
Fredag 1 November 
Makaronilåda, grön grönsaksblandning och 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 4 November 
Pyttipanna med inlagda rödbetor 
Rotfruktspyttipanna med inlagda rödbetor 

 
Tisdag 5 November 
Fiskburgare med bröd, potatismos och dillmajonäs 
Vegetariska biffar med bröd, potatismos och dressing 
 
 
Onsdag 6 November 
Kyckling i dragonsås, potatis och bulgur 
Grönsaksgryta, potatis och bulgur 
Rotfruktsmedaljonger med stekta skinkstrimlor 
 
Torsdag 7 November 
Köttfärssoppa, bröd, bordsmargarin och pålägg 
Broccolisoppa, bröd, bordsmargarin och pålägg 
Säsongens Frukt 
 
Fredag 8 November 
Järpar, potatis, skysås och minimorötter 
Kikärtsbiffar, potatis, purjolökssås och minimorötter 

 

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 11 November 
Köttbullar, potatis, skysås, grönsaksblandning och lingonsylt 
Falafel med couscouspytt och kall sås 

 
Tisdag 12 November 
Wienerkorv, korvbröd, potatismos och gurkmajonäs 
Vegetarisk korv, korvbröd, potatismos och gurkmajonäs 
 
 
Onsdag 13 November 
Stekt fisk, potatis och kall sås 
Grönsaksbiffar, potatis och kall sås 
Alt. Stuvad spenat 
 
Torsdag 14 November 
Spagetti och köttfärssås 
Spagetti med morots- och linssås 
Ärtsoppa med fläsk, bröd, bordsmargarin och pålägg 
 
Fredag 15 November 
Kyckling i ugn, potatis, gräddsås och broccolibuketter 
Vegetarisk schnitzel, potatis och örtsås 

 

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 18 November 
Raggmunk med rökt strimlat fläsk, lingonsylt 
Raggmunk med bönröra 

 
Tisdag 19 November 
Sprödbakad fisk, potatis och Rhode Islandsås 
Makaronilåda med spenat och ost 
 
 
Onsdag 20 November 
Kyckling med tacosmak, bulgur 
Böngulasch, bulgur 
 
Torsdag 21 November 
Tomatsoppa med pasta, bröd bordsmargarin och pålägg 
Skånsk kålsoppa, bröd, bordsmargarin och pålägg 
Säsongens Frukt 
 
Fredag 22 November 
Köttfärsbiffar, potatisgratäng och grönsaksblandning 
Vegetariska biffar, potatisgratäng och broccolibuketter 

 

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

Med reservation, för ändringar 

 



 


