
Matsedel för restarang 
Sjöängen   

Vecka 47 

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

Måndag 19 November 
Raggmunk med rökt strimlat fläsk och 
lingonsylt. 
Raggmunk med bönröra. 

 
Tisdag 20 November 
Sprödbakad fisk med potatis och rhode islandsås. 
Makaronilåda med spenat och ost. 
Grönsakspyttipanna med rödbetor. 
 
Onsdag 21 November 
Köttfärsbiffar, potatisgratäng och broccolibuketter. 
Potatisgratäng, vegetariska biffar och broccolibuketter. 
 
Torsdag 22 November 
Tomatsoppa med små pastapennor, mjukt bröd, bordsmargarin 
och pålägg. 
Skånsk kålsoppa, (soppa med grönsaker, vitkål och rimmad bog) 
bröd, bordsmargarin och pålägg. 
Skolor: Säsongens 
frukt 
 
Fredag 23 November 
Kyckling i ugn med potatis, gräddsås och rostade grillgrönsaker. 
Vegetarisk schnitzel, potatis, örtsås och rostade grillgrönsaker. 

Strömmingslåda med potatismos. 

 

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

Med reservation, för ändringar 

 



 

Matsedel för restaurang 
Sjöängen   
Vecka 48 

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

 

Måndag 26 November 
Korv Stroganoff med ris. 
Grön stroganoff med ris. 
Gubbalåda (potatis, ägg, lök, grädde och ansjovis som gräddas i 
ugn) 
 
 
Tisdag 27 November 
Fisk i ugn med cornflakes och parmesan, potatismos. 
Broccolimedaljonger med potatismos och grönsaksblandning. 

 
Onsdag 28 November 
Örtgratinerad kassler med bulgur och potatis. 
Örtgratinerade rotsaker med bulgur och potatis. 
 
 
Torsdag 29 November 
Pastagratäng med kyckling. 
Spenatlasagne. 
Grönsakssoppa med kalvfrikadeller, bröd, bordsmargarin och 
pålägg. 
 
Fredag 30 November 
Kåldolmens dag 
Köttfärs i ugn och kåldolmar, kokt potatis, skysås och lingonsylt. 
Falafel, tomatsalsa och 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 49 

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

 

Måndag 3 December 
Fläskköttsgryta med curry och 
kokosmjölk, potatis och bulgur, brysselkål. 
Gryta med squash och kokosmjölk, potatis och bulgur, 
brysselkål. 

 
Tisdag 4 December 
Potatismos och rotmos med korvbuffé och rimmad bog, ärter. 
Kidneybönbiffar med potatismos och rotmos, ärter. 

 
Onsdag 5 December 
Stekt fisk med kokt potatis, kall kaviarsås och minimorötter. 
Potatis och grönsaksgratäng och minimorötter. 
Blodpudding, korvslantar och lingonsylt. 
 
Torsdag 6 December 
Cowboysoppa (soppa med köttfärs, creme fraiche, bönor och 
grönsaker) mjukt bröd, bordsmargarin och pålägg. 
Tomatsoppa med mjukt bröd, bordsmargarin och ost. 
Potatis och baconlåda från Östergötland. 
Skolor: Säsongens 
frukt 
 
Fredag 7 December 
Stekt kyckling med potatis och rotfruktsgratäng, inlagd gurka, 
gelé. 
Kikärtsbiff med potatis och rotfruktsgratäng, inlagd gurka, gelé. 

 

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

Med reservation, för ändringar 



Matsedel för restaurang 
Sjöängen   
Vecka 50 

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

Måndag 10 December 
Vi firar Nobeldagen 
Köttfärsbiff med hel ugnsstekt potatis 
bearnaisesås. 
Grönsaksbiff med hel ugnsstekt potatis och bearnaisesås. 
Dessert: Fruktsallad med 
limeyoghurt 
 
Tisdag 11 December 
Sprödbakad fisk med kokt potatis och remouladsås. 
Paj med soltorkade tomater och basilika. 
Stekt fläsk med potatis och löksås. 
 
Onsdag 12 December 
Tacobuffé med kyckling, tortillas, nachochips, dressing, ris. 
Tacobuffé med Quorn. 
Kycklingsoppa med bröd, bordsmargarin och pålägg. 
 
Torsdag 13 December 
Luciadagen 
Lussegröt (risgrynsgröt), Alt: soppa med skink/ostsmörgås, 
pepparkaka och frukt. 
Lutfisk med kokt potatis, béchamelsås, ärter,senap och 
kryddpeppar  ( förbeställs senast Månd 4/12 ) 
 
Fredag 14 December 
Falukorv med potatismos och broccolibuketter. 
Squash och auberginegratäng, potatismos och broccolibuketter. 

 

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

Med reservation, för ändringar 

 



 


