
Matsedel för restaurang Sjöängen   
Vecka 9 

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

 

Måndag 25 Feb 
”Korv special” Korv med bröd, potatismos, rostad lök, gurkmajonäs 
Veggiekorv med korvbröd potatismos, rostad lök och gurkmajonäs.          
 
Tisdag 26 Feb 

Sprödbakad fisk med kokt potatis, kall dillsås och broccolibuketter. 
Paj med soltorkade tomater och ost. 
Isterbandslåda med inlagda rödbetor. 

 
Onsdag 27 Feb 

Kålpudding eller köttfärs i ugn, potatis, skysås, grönsaksblandning och 
lingonsylt. 
Falafel med potatis, dressing och grönsaksblandning. 
 
 
Torsdag 28 Feb 
Kycklingwook med ris och mangoraja. 
Grönsakswook med ris och mangoraja. 
Kålsoppa, bröd, bordsmargarin och pålägg. 
 
 
Fredag 1 Mars 
Pasta, ost och skinksås. 

Pasta, sås med bladspenat och tomat. 

 

Till lunch ingår varje dag: Salladsbuffé, dryck, hårt bröd, bordsmargarin  

samt kaffe på maten.   

 

Med reservation, för ändringar 



Matsedel för restaurang Sjöängen   
Vecka 10 

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

Måndag 4 Mars 
Potatisbullar med bacon, lingonsylt. 
Potatisbullar med bönröra, lingonsylt. 
 
Tisdag 5 Mars  ”Fettisdagen” 
Asiatisk kycklinggryta med persika, kokt potatis, matvete, rostade rotfrukter. 

Asiatisk gryta med persika, kokt potatis, matvete, rostade rotfrukter. 

Semla med rosa fyllning 

 

Onsdag 6 Mars 
Stekt fiskfilé i ugn med kokt potatis, citronsås och grönsaksblandning. 
Currydoftande vitkålspaj. 
Couscous pytt i panna med rödbetor. 
 
Torsdag 7 Mars 
Köttsoppa, bröd, bordsmargarin och pålägg. 
Morotssoppa, bröd, bordsmargarin och pålägg. 
Pastagratäng 
Frukt 
 
Fredag 8 Mars 
Spaghetti och köttfärssås. 
Pasta och linssås. 
 

 

Till lunch ingår varje dag: Salladsbuffé, dryck, hårt bröd, bordsmargarin 

samt kaffe på maten.   

 

Med reservation, för ändringar 

 



Matsedel för restaurang Sjöängen   
Vecka 11 

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

 

Måndag 11 Mars 
Gräddstuvad pytt i panna med rödbetor. 

Rotfruktspytt i panna med linser, rödbetor. 

 

Tisdag 12 Mars 
Fiskburgare med bröd, potatismos och dressing. 
Linspaj med broccoli. 
Gratinerad kassler med potatismos. 

 
Onsdag 13 Mars 
Pastapennor, kycklingsås med tacosmak, broccolibuketter. 
Pastapennor, vegetarisk sås med bönor och vitkål, broccolibuketter. 
 
Torsdag 14 Mars  ”Pi-dagen” 
Pizza och salladsbuffé. 
 
 
Fredag 15 Mars 
Köttfärsbiffar med klyftpotatis, bearnaisesås och grönsaksblandning. 

Grönsaksbiffar med klyftpotatis, dressing. 

 

Till lunch ingår varje dag: Salladsbuffé, dryck, hårt bröd, bordsmargarin 

 samt kaffe på maten.   

 

Med reservation, för ändringar 

 

 



Matsedel för restaurang Sjöängen   
Vecka 12 

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

Måndag 18 Mars 
Ugnsstekt falukorv, potatismos, salladsbuffé med coleslawe. 

Rotsaksbiffar med potatismos och broccolibuketter. 

 
Tisdag 19 Mars 
Pasta och köttbullar, dressing 
Pasta och falafel, dressing 

 
Onsdag 20 Mars 
Fiskgratäng med tomat, kokt potatis och minimorötter. 
Broccoli och ädelsotgratäng, minimorötter. 
Potatisbullar med bönröra, lingonsylt. 
 
Torsdag 21 Mars 
Cowboysoppa (Grönsakssoppa med köttfärs, cremé fraiche) bröd, 
bordsmargarin och pålägg. 
Vegetarisk Cowboysoppa med linser, bröd, bordsmargarin och pålägg. 

Fiskgratäng med potatis, ärter och morötter 
 
 
Fredag 22 Mars 
Stekt kyckling med ugnsstekt potatis, skysås och inlagd gurka. 

Grönsaksbiff med ugnsstekt potatis, currysås och inlagd gurka. 

 

Till lunch ingår varje dag: Salladsbuffé, dryck, hårt bröd, bordsmargarin 

 samt kaffe på maten.   

 

Med reservation för ändringar. 



 


