
                                                                           

                
                                                  

Menyvecka Matservice vecka 1 
 

 Måndag 31/12 
Nyårsafton 

Tisdag 1/1 
Nyårsdagen 

Onsdag 2/1 Torsdag 3/1 Fredag 4/1 Lördag 5/1 
Trettondags-
afton 

Söndag 6/1 
Trettondag 
Jul 

 
 
Lunch 

Lax med saffranssås, 
kokt potatis och stekta 
grönsaker med 
körsbärstomat 

Örtfylld fläskkarrésida 
med potatisgratäng, 
rödvinssås och 
smörglaserade 
rotfrukter 

Falukorv med 
potatis, senapssås 
och 
broccolibuketter 

Grönkålssoppa 
med ägghalvor, 
bröd, smör och 
pålägg 

Fiskgratäng med 
spenat, potatis 
och tärnade 
morötter 

Viltfärsbiffar med 
potatis, svampsås, 
brysselkål och 
lingonsylt 

Kyckling i 
dragonsås, 
potatis, och 
gröna bönor  

 
Dessert 

Lingonpannacotta 
med 
pepparkaksströssel  

Chokladtårta Äppelkompott med 
kanelstång 

Ostkaka med sylt 
och grädde 

Citrussoppa Björnbärs-
kompott 

Morotskaka 
med 
färskostglasyr 

 
Alternativ v 1 

 
 

Alt. B      
 
Sprödbakad fisk med potatismos, 
remouladsås och bukettgrönsaker 

 Alt. C Raggmunk med rökt strimlat fläsk, 
bukettgrönsaker och lingonsylt 



 

              
                                                  

Menyvecka Matservice vecka 2 
 

 Måndag 7/1 Tisdag 8/1 Onsdag 9/1 Torsdag 10/1 Fredag 11/1 Lördag 12/1 Söndag 13/1 

 
 
Lunch 

Vitkålsgryta med 
köttfärs, ris och 
grön 
grönsaksblandning 

Stekt fläsk, 
löksås, potatis, 
ärter och 
morötter 

Kokt torskfilé  med 
potatis, ägg och 
persiljesås, ärter 

Köttsoppa med 
bröd, 
bordsmargarin 
och ost 

Ugnsstekt korv med 
potatismos och 
värdshusgrönsaker 

Köttbullar, 
potatis, skysås, 
bukettgrönsaker, 
lingonsylt 

Långstekt 
fläskkarré med kokt 
potatis, skysås, 
strimlade 
rotfrukter, 
äppelmos 

 
Dessert 

Päronkräm Persikor och 
gräddmjölk 

Blåbärssoppa Pannkaka med 
sylt och grädde 

Aprikoskräm Citronfromage Kladdkaka med 
vispad grädde 

 
Alternativ v 2 

 
 

Alt. B   
 
Köttkorv med potatismos, 
broccolibuketter och senap 

 Alt. C    Fiskgratäng Bordelaise med potatis och 
broccolibuketter 



 

              
                                                  

Menyvecka Matservice vecka 3 
 

 Måndag 14/1 Tisdag 15/1 Onsdag 16/1 Torsdag 17/1 Fredag 18/1 Lördag 19/1 Söndag 20/1 

 
 
Lunch 

Stekt salt sill med 
potatis, löksås och 
blandade 
sommargrönsaker, 
lingonsylt 

Isterband med 
stuvad potatis, 
bukettgrönsaker 
och inlagda 
rödbetor 

Spagetti med 
köttfärssås och 
rostade rotfrukter 

Tisdagssoppa med 
bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 

Kyckling i ugn 
med bacon och 
ost, kokt potatis 
och brysselkål 

Stekt fisk med 
potatis kall 
citronsås och 
broccolibuketter 

Pepparrotskött i 
sås, potatis, 
värdshusgrönsaker 
och inlagd gurka 

 
Dessert 

Körsbärskompott Fruktcocktail med 
gräddmjölk 

Drottningmousse Ostkaka med sylt 
och grädde 

Päron med 
lingongrädde 

Ananasfil Jordgubbstårta 

 
Alternativ v 3 

 
 

Alt. B  
 
Leverbiff, potatis, skysås, amerikansk 
grönsaksblandning och lingonsylt 

 Alt. C Fläskpannkaka med amerikansk  
grönsaksblandning och lingonsylt 



 

              
                                                  

Menyvecka Matservice vecka 4 
 

 Måndag 21/1 Tisdag 22/1 Onsdag 23/1 Torsdag 24/1 Fredag 25/1 Lördag 26/1 Söndag 27/1 

 
 
Lunch 

Potatisgratäng 
och bräckt kassler, 
rotfruktsstrimlor 

Korv Stroganoff 
med kokt potatis 
och vitkålsgratäng 

Sprödbakad fisk 
med potatis, 
remouladsås och 
riven morot 

Blomkålssoppa 
med bacon, bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 

Rimmad nötbog 
med potatismos, 
brysselkål och 
senap 

Kyckling med 
tacosmak, 
klyftpotatis och 
amerikansk 
grönsaksblandning 

Laxpudding med 
skirat smör och 
gröna ärtor 

 
Dessert 

Äppelkräm Körsbärskompott Saftsoppa Tunna pannkakor 
med grädde och 
sylt 

Lingonfromage Hallonkräm Prinsesstårta 

 
Alternativ v 4 

 
 

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

 Alt. C Stekt sillflundra, potatismos, ärter och 
morötter, lingonsylt 



 


