
 

Matsedel för restaurang Sjöängen   

Vecka 21 

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

 

Måndag 18 Maj 
”Vego i världsklass”  
Vårrullar, ris och sötsur sås 

 
Tisdag 19 Maj 
”Vego i världsklass”  
Plantburger, couscous-pytt och dressing 

 
Onsdag 20 Maj 
”Vego i världsklass”  
Morotssoppa med linser, bröd, bordsmargarin och pålägg 
 
Torsdag 21 Maj 
Kristi Himmelsfärdsdag 
 
 
Fredag 22 Maj 
Lovdag Skola 
Stekt fisk, potatismos och ärter och morötter 

 

 

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

Med reservation, för ändringar 

 

 

 



 

 

Matsedel för restaurang Sjöängen   

Vecka 22 

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

 

Måndag 25 Maj 
Potatisbullar med korvslantar, lingonsylt 
Potatisbullar med bönröra, lingonsylt 
 
Tisdag 26 Maj 
Stekt fisk, potatismos, äppel-och gurksallad 
Grönsaksbiff, potatismos, äppel-och gurksallad 
Stekt kycklingkorv 

 
Onsdag 27 Maj  
Pastagratäng med kyckling 
Indisk kikärtsgryta, pasta 
 
Torsdag 28 Maj  
Köttsoppa, bröd, bordsmargarin och pålägg 
Potatis- och paprikasoppa, bröd, bordsmargarin och pålägg 
Frukt 
 
 
Fredag 29 Maj 
Köttfärslimpa, potatis, matvete, sås och lingonsylt 
Vegetarisk schnitzel, potatis, matvete och yoghurtsås 

 

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

Med reservation, för ändringar 

 



 

 

Matsedel för restaurang 
Sjöängen   
Vecka 23 

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

 

Måndag 1 Juni 
”Korvbuffé” 
Varmkorv/Grillkorv, potatismos, rostad lök och grillgurka 
Veggiekorv, potatismos, rostad lök och grillgurka 

 
Tisdag  2 Juni 
Ugnsstekt kyckling, bulgur och currysås 
Majsbiffar, bulgur och kall örtsås 

 
Onsdag 3 Juni 
Fisk Elisabeth, potatis och broccolibuketter 
Kikärtspaj 
 
Torsdag 4 Juni 
Tacobuffé med köttfärsröra, ris och dressing 
Tacobuffé med linsröra, ris och dressing 
Redd grönsakssoppa, bröd och bordsmargarin 
 
Fredag 5 Juni 
Pasta med ost-och skinksås 
One Pot Pasta med broccoli och spenat 
 

 

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

Med reservation, för ändringar 

 



 

Matsedel för restaurang 
Sjöängen   

Vecka 24 

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

 

Måndag 8 Juni 
Pastasallad med kyckling, dressing, bröd och bordsmargarin 
Pastasallad med kikärtor, dressing, bröd och bordsmargarin 

 
Tisdag 9 Juni 
Sista serveringsdag Skola 
Hamburgare, bröd, potatismos och dressing 
Vegburgare, bröd, potatismos och dressing 

 
Onsdag 10 Juni 
Skolan slutar 
Falukorv i ugn, potatis och persiljestuvade morötter 
 
Torsdag 11 Juni 
Broccolisoppa, bröd, bordsmargarin och pålägg 
 
 
Fredag 12 Juni 
Potatisbullar med bacon, lingonsylt 

 

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

Med reservation, för ändringar 

 

                   

 


