
Matsedel för restaurang 
Sjöängen   
Vecka 36    

                                                

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

 

Måndag 2 September 
Spagetti och köttfärssås 
Spagetti och morotssås 
Pyttipanna och rödbetor 
 
 
Tisdag 3 September 
Grönsaksbiffar, ugnsstekt potatis och tsatziki 
 
 
Onsdag 4 September 
Stekt sejfilé, potatis och stuvad spenat. Alt: kall örtsås 
Rotsaksbiff, potatis och stuvad spenat. Alt: kall örtsås 
 
Torsdag 5 September 
Kycklingwook, bulgur och mangoraja 
Grönsakswook, bulgur och mangoraja 
Ärtsoppa med rimmat fläsk, bröd, bordsmargarin och pålägg 
 
 
Fredag 6 September 
Fläskköttsgryta med curry och kokosmjölk, potatis och broccoli 
Asiatisk gryta, potatis och broccoli 

 

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

Med reservation, för ändringar 



Matsedel för restaurang 
Sjöängen   
Vecka 37    

                                                

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

Måndag 9 September 
Sprödbakad fisk, kokt potatis och kall gräslökssås 
Grönsaksbiff, kokt potatis och kall gräslökssås 

 
 
Tisdag 10 September 
Nötgryta a´la Strindberg, potatis och grönsaksblandning 
Blomkåls och äppelcurry, potatis och grönsaksblandning 
Blodpudding, rökt strimlat fläsk, lingonsylt 
 
 
Onsdag 11 September 
Köttfärs i ugn, kokt potatis, gräddsås och lingonsylt 
Falafel, kokt potatis och kall sås 
 
Torsdag 12 September 
Broccolisoppa, bröd, bordsmargarin och pålägg 
Säsongens frukt 
Pastasallad med skinka 
 
Fredag 13 September 
Kyckling Tikka Masala och pastaskruvar 
Grönsaksgryta Tikka Masala och pastaskruvar 

 

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

Med reservation, för ändringar 

 

 



Matsedel för restaurang 
Sjöängen   

Vecka 38    

                                                

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

 

Måndag 16 September 
Korv Stroganoff, ris och wokade grönsaker 
Rotfruktsstroganoff, ris och wokade grönsaker 
Grönsaksbiffar, ris och kall sås 

 
 
Tisdag 17 September 
Ugnsstekt kyckling, kokt potatis, skysås, inlagd gurka och gelé 
Vegetarisk schnitzel, kokt potatis, örtsås, inlagd gurka och gelé 
 
 
Onsdag 18 September 
Fisk Bordelaise (fisk i ugn med ett täcke av morot och ost) och 
potatismos 
Gröna potatisbullar med bön- och kesoröra 
 
Torsdag 19 September 
Lasagne och grönsaksmix 
Vegetarisk lasagne och grönsaksmix med vaxbönor 
 
 
Fredag 20 September 
Köttbullar, potatis, skysås och lingonsylt 
Falafel, potatis och kall sås 

 

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

Med reservation, för ändringar 



Matsedel för restaurang 
Sjöängen   
Vecka 39    

                                                

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

 

Måndag 23 September 
Pyttipanna med inlagda rödbetor 
Rotsakspyttipanna med inlagda rödbetor 
Ugnspannkaka med sylt 

 
Tisdag 24 September 
Gulaschgryta, bulgur och grönsaksblandning 
Grönsaksgryta, bulgur och grönsaksblandning 
 
 
Onsdag 25 September 
Stekt sejfilé, kokt potatis och örtsås 
Kidneybönbiffar med het salsasås, potatis 
Vegetarisk pastagratäng 
 
Torsdag 26 September 
Kycklingsoppa med nudlar, bröd, bordsmargarin och pålägg 
Linssoppa, bröd, bordsmargarin och pålägg 
Säsongens frukt 
 
Fredag 27 September 
Färsbiffar och potatisgratäng 
Grönsaksbiffar och potatisgratäng 

 

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

Med reservation, för ändringar 



 


