
                                         
    

 
Menyvecka Matservice vecka 43 

 
 Måndag 22/10 Tisdag 23/10 Onsdag 24/10 Torsdag 25/10 Fredag 26/10 Lördag 27/10 Söndag 28/10 
 
 
Lunch 

Potatisbullar med 
stekt fläsk, 
strimlade 
rotfrukter och 
lingonsylt 

Köttfärsjärpe med 
potatismos, 
broccoli, 
lingonsylt och 
inlagd gurka 

Kycklinggryta med 
morot och squash, 
kokt potatis och 
brytbönor 

Potatis och 
purjolökssoppa, 
bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 

Rotmos med 
rimmad bog, ärter 
och senap 

Stekt fisk med 
potatis, kall 
dillsås och 
morotsklyftor 

Älgköttsgryta med 
potatis, strimlade 
rotfrukter och 
lingonsylt 

 
Dessert 

Saftsoppa Brylépudding med 
caramelsås 

Blåbärssoppa Tunna Pannkakor 
med grädde och 
sylt 

Ananaskompott Inlagda päron 
och grädde 

Fruktsallad och 
lättvispad grädde 

 
Alternativ v 43 

 
 

Alt. B 
 
Stekt falukorv med potatismos, ärter och 
morötter 

 Alt. C Raggmunk med stekt fläsk, ärter och 
morötter 

 



                                                      

                                            
 

Menyvecka Matservice vecka 44 
 

 Måndag 29/10 Tisdag 30/10 Onsdag 31/10 Torsdag 1/11 Fredag 2/11 Lördag 3/11 Söndag 4/11 
 
 
Lunch 

Fiskpudding med 
smörsås, riven 
morot 

Spaghetti, 
köttfärssås, ärter 
och morötter 

Isterband med 
stuvad potatis, 
slottsgrönsaker 
och inlagda 
rödbetor 

Spenatsoppa med 
ägghalvor, bröd, 
smör och pålägg 

Biff á la Lindström, 
potatis, gräddsås, 
amerikansk 
grönsaksblandning 
och inlagd gurka 

Ugnsstekt lax med 
kokt potatis, kall 
örtsås och 
broccolibuketter 

Stekt kyckling med 
kokt potatis, skysås, 
värdshusgrönsaker 
och gelé 

 
Dessert 

Aprikoskräm Rårörda lingon 
och gräddmjölk 

Körsbärssoppa Kesokaka med 
sylt och grädde 

Citronfromage Inlagda päron 
och vispad 
grädde 

Bärpaj med 
vaniljsås 

 
Alternativ v 44 

 
 

Alt. B    
 
Potatisbullar, stekt fläsk, 
bukettgrönsaker och lingonsylt 

 Alt. C Leverbiff, potatis, skysås, 
bukettgrönsaker och lingonsylt 

 
 



                                            
 
                                                                             Menyvecka Matservice vecka 45 

 
 Måndag 5/11 Tisdag 6/11 Onsdag 7/11 Torsdag 8/11 Fredag 9/11 Lördag 

10/11 
Söndag 11/11 

 
 
Lunch 

Pastagratäng med 
kyckling och 
grönsaksblandning 
med vaxbönor 

Fläskköttsgryta 
med champinjoner 
och morötter, 
potatis, grön 
grönsaksblandning 

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

Ärtsoppa, bröd, 
bordsmargarin 
och köttpålägg 

Ugnsstekt kalkon 
med potatis, 
gräddsås, brysselkål, 
och äppelklyftor, 
samt gelé 

Nötskavspanna 
med potatis, 
brytbönor och 
lingonsylt 

Schnitzel med 
kokt potatis, 
svampsås, 
sommargrönsaker 
och inlagd gurka 

 
Dessert 

Hallonkräm Chokladpudding 
och vispad grädde 

Blandad 
fruktkompott 

Ostkaka med 
sylt och grädde 

Äppelkaka Päronkräm Farsdagstårta 

 
Alternativ v 45 

 
 

Alt. B 
 
Fiskgratäng med potatismos, samt ärter 
och morötter 

 Alt. C Kåldolmar, potatis, skysås, ärter och 
morötter, lingonsylt 

 



 

                                                  
  

                                                       Menyvecka Matservice vecka 46 
 

 Måndag 12/11 Tisdag 13/11 Onsdag 14/11 Torsdag 15/11 Fredag 16/11 Lördag 17/11 Söndag 18/11 

 
 
Lunch 

Laxlasagne med 
morotsmix 

Rotmos med 
fläskkorv, gröna 
ärter och senap 

Köttbullar, 
potatis, skysås, 
bukettgrönsaker 
och lingonsylt 

Köttsoppa med 
bröd, 
bordsmargarin och 
ostpålägg 

Kyckling med 
tomatsmak, 
klyftpotatis och 
brynta grönsaker 

Stekt fisk med 
potatis, stuvad 
spenat och 
rotfruktsstrimlor 

Portergryta med 
potatis, 
persiljeglaserad 
blomkål och 
svartvinbärsgelé 

 
Dessert 

Persikor och 
gräddmjölk 

Fruktsallad och 
lättvispad grädde 

Äppelkräm Tunna Pannkakor 
med grädde och 
sylt 

Citronfromage Inlagda aprikoser 
med gräddmjölk 

Päron med vispad 
grädde 

 
Alternativ v 46 

 
 

Alt. B         
 
Stekt strömming med potatismos, 
broccoli och lingonsylt 

 Alt. C Lasagne med broccolibuketter 

 


