
Matsedel för restaurang 
Sjöängen   

Vecka 43 

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

 

Måndag 22 Oktober 
Kycklinggryta med morot och squash, 
kokt potatis och matvete. 
Asiatisk gryta med kokt potatis och matvete. 
Dillfrikassé med potatis. 

 
Tisdag 23 Oktober 
Rotmos och potatismos med varmkorv, alt rimmad bog och ärter. 
Vegetarisk korv med mos 
Blodpudding med korv och lingonsylt 

 
Onsdag 24 Oktober 
Stekt fisk med potatis, kall dillsås och morotsklyftor 
Broccolilåda med ädelost 
 
 
Torsdag 25 Oktober  
Potatisens dag 
Potatis och purjosoppa,bröd, bordsmargarin och pålägg 
Dessert: Pannkakor med sylt 
Potatisgratäng med skinka 
 
Fredag 26 Oktober 
Spaghetti och köttfärssås 

Spaghetti och morotssås 

 

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

Med reservation, för ändringar 



 

Matsedel för restaurang 
Sjöängen   
Vecka 44 

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

Måndag 29 Oktober 
Isterband med stuvad potatis och 
slottsgrönsaker. 

 
Tisdag 30 Oktober 
Biff á la Lindström i ugn med potatis, gräddsås, amerikansk 
grönsaksblandning och inlagd gurka 

 
Onsdag 31 Oktober 
Stekt sillflundra med potatismos och salladsbuffé med riven 
morot.  Alt: Sprödbakad fisk 
 
Torsdag 1 November 
Pastagratäng med kyckling 
Kålsoppa med kalvfrikadeller, bröd, bordsmargarin och pålägg 
 
Fredag 2 November 
Fläskköttsgryta med champinjoner och morot, kokt potatis 

 
 
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 5 November 
Pytt i panna med inlagda rödbetor. 
Rotfrukts-pytt i panna med inlagda 
rödbetor. 
Kåldolmar med kokt potatis, skysås, ärter och morötter, 
lingonsylt. 
 
Tisdag 6 November 
Fiskburgare med bröd, potatismos och dillmajonnäs. 
Vegetariska biffar med bröd, potatismos och dressing. 
Sprödbakad fisk och potatismos. 
 
Onsdag 7 November 
Nötskavspanna med potatis och bulgur, lingonsylt. 
Grönsaksgryta med potatis, alt. bulgur och lingonsylt. 
Rotfruktsplättar med stekta skinkstrimlor. 
 
Torsdag 8 November 
Köttfärssoppa, bröd, bordsmargarin och pålägg. 
Morotssoppa, med mjukt bröd, bordsmargarin och pålägg. 
Skolor: Säsongens 
frukt 
 
Fredag 9 November 
Mårtens afton 
Ugnsstekt kalkon med potatis, gräddsås, brysselkål, gelé och 
äppelklyftor. 
Kikärtsbiffar med potatis, purjolökssås, brysselkål, gelé och 
äppelklyftor. 

 

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 12 November 
Köttbullar med kokt potatis, gräddsås, bukettgrönsaker, 
lingonsylt. 
Falafel med couscouspytt, kall sås. 

 
Tisdag 13 November 
Kyckling med tacosmak, klyftpotatis och bulgur. 
Böngulasch med klyftpotatis. 

 
Onsdag 14 November 
Stekt fisk med potatis och stuvad spenat. 
Grönsaksbiffar med potatis och stuvad spenat. 
Färsfrestelse 
 
Torsdag 15 November 
Pastagratäng med skinka. 
Pastagratäng med grönsaker. 
Ärtsoppa med fläsk, bröd, bordsmargarin och pålägg. 
 
Fredag 16 November 
Tunnbrödsrulle 
Wienerkorv med potatismos, gurkmajonnäs, tunnbröd. 
Tunnbrödsrulle 

Vegetarisk korv med potatismos, gurkmajonäs, tunnbröd. 

 

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

Med reservation, för ändringar 



 


