
               
                                                  

Menyvecka Matservice vecka 9 
 

 Måndag 25/2 Tisdag 26/2 Onsdag 27/2 Torsdag 28/2 Fredag 1/3 Lördag 2/3 Söndag 3/3 

 
 
Lunch 

Kroppkakor, 
skirat smör, 
lingonsylt och 
morot. 

Citron och 
örtbakad 
karréstek, kokt 
potatis, gräddsås 
och grillgrönsaker 

Lunchkorv med 
korvbröd, 
potatismos, rostad 
lök, gurkmajonäs, 
sallad 

Tisdagssoppa 
(korngrynssoppa 
med fläsk), bröd, 
bordsmargarin och 
ost 

Sprödbakad fisk, 
potatis, kall 
dillsås och 
broccolibuketter 

Kålpudding med 
kokt potatis, 
skysås, 
rotfruktsmix och 
lingonsylt 

Kycklingfilé, 
potatisgratäng, 
gräddsås, 
grönsaksblandning, 
gelé 

 
Dessert 

Nyponsoppa med 
mandelbiskvier 

Fruktcocktail med 
gräddmjölk 

Päronkräm Ostkaka med sylt 
och grädde 

Chokladpudding 
och vispad 
grädde 

Hallonkompott Cheesecake 

 
Alternativ v 9 

 
 

Alt. B   
 
Pytt i panna med stekt ägg och 
bukettgrönsaker, inlagda rödbetor 

 Alt. C Fiskgratäng med potatismos och 
bukettgrönsaker, senap 

 



               
                                                  

Menyvecka Matservice vecka 10 
 

 Måndag 4/3 Tisdag 5/3 Onsdag 6/3 Torsdag 7/3 Fredag 8/3 Lördag 9/3 Söndag 10/3 

 
 
Lunch 

Stekt salt sill, 
potatis, löksås, 
ärter och 
morötter 
lingonsylt 

Pasta, ost och 
skinksås, grön 
grönsaksblandning 

Potatisbullar, stekt 
fläsk, lingonsylt och 
värdshusgrönsaker 

Broccolisoppa med 
brynta korvslantar, 
bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 

Asiatisk 
kycklinggryta med 
persika, kokt 
potatis och 
rostade rotfrukter 

Stekt fiskfilé, 
potatis, citronsås 
och minimorötter 

Dillfrikassé med 
kokt potatis och 
amerikansk 
grönsaksblandning 

 
Dessert 

Äppelmos och 
mjölk 

Semla Fruktsoppa Mannagrynskaka 
med sylt 

Blåbärssoppa Inlagda päron 
med gräddmjölk 

Lingonkaka med 
vispad grädde 

 
Alternativ v 10 

 
 

Alt. B 
 
Rotfruktsplättar med korvtärningar, 
ärter och morötter, lingonsylt 

 Alt. C     Leverbiff med kokt potatis, skysås, ärter 
och morötter, lingonsylt 

 



               
                                                  

Menyvecka Matservice vecka 11 
 

 Måndag 11/3 Tisdag 12/3 Onsdag 13/3 Torsdag 14/3 Fredag 15/3 Lördag 16/3 Söndag 17/3 

 
 
Lunch 

Wienerkorv med 
potatis och 
stuvade morötter 

Spaghetti, 
köttfärssås, 
värdshusgrönsaker 

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

Ärtsoppa med 
rimmat fläsk, bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 

Sprödbakad fisk 
med potatismos 
och slantade 
morötter 

Kyckling med 
tacosmak, pasta 
och 
broccolibuketter 

Fläskkotlettrad, 
potatis, gräddsås, 
romanescoblandning 
äppelmos 

 
Dessert 

Björnbärskräm Fruktcocktail och 
vaniljglass 

Drottningmousse Pannkaka med sylt 
och grädde 

Hallonkompott Bärfil Daimtårta 

 
Alternativ v 11 

 
 

Alt. B   
 
Raggmunk, stekt fläsk, bukettgrönsaker, 
lingonsylt 

 Alt. C     Färsbiffar, kokt potatis, skysås, 
bukettgrönsaker, lingonsylt 



 

 

                                                                         Menyvecka Matservice vecka 12 
 

 Måndag 18/3 Tisdag 19/3 Onsdag 20/3 Torsdag 21/3 Fredag 22/3 Lördag 23/3 Söndag 24/3 

 
 
Lunch 

Raggmunk, stekt 
fläsk, sallad, 
lingonsylt 

Köttfärsbiffar med 
klyftpotatis, 
bearnaisesås och 
rotfruktsstrimlor 

Ugnsstekt 
falukorv, 
potatismos och 
broccolibuketter 

Spenatsoppa med 
kalvfrikadeller, 
bröd, smör och 
pålägg 

Köttbullar med 
stuvade 
makaroner och 
sommarblandade 
grönsaker 

Fiskgratäng med 
tomat och 
basilika, kokt 
potatis och 
minimorötter 

Kalops, potatis, 
värdshusgrönsaker 
och inlagda 
rödbetor 

 
Dessert 

Citrussoppa jordgubbskräm Persikor och 
vispad grädde 

Kesokaka med sylt Nyponsoppa Äppelkompott Fruktsallad och 
lättvispad grädde 

 
Alternativ v 12 

 
 

Alt. B    
 
Fiskpudding med skirat smör och blandade 
sommargrönsaker 

 Alt. C     Kalvsylta med kokt potatis, rödbetssallad, 
blandade sommargrönsaker 

 



 
 


