
  
 
                                                                         
 

                                              
 
 
 

 
                                                         
                                                      Menyvecka Matservice vecka 36 
 
                                                                 Måndag 31/8 Tisdag 1/9 Onsdag 2/9 Torsdag 3/9 Fredag 4/9 Lördag 5/9 Söndag 6/9 

 
 
Lunch 

Fiskpudding med 
potatis, skirat 
smör, ärter och 
morötter 

Bogstek med kokt 
potatis, 
gräddsås, 
äppelmos och 
brynt vitkål 

Spaghetti och 
köttfärssås med 
värdshusgrönsaker 

Tisdagssoppa, 
bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg.  

Grönsaksbiffar 
med tzatsiki och 
ugnstekt potatis, 
tomatklyftor 

Stekt sejfilé, 
potatis, stuvad 
spenat och  
morötter 

Wallenbergare med 
potatis, gräddsås, 
grönsaksmix med 
vaxbönor 

 
Dessert 

Saftsoppa Chokladpudding 
med 
mandarinklyftor 

Blandad 
fruktkompott 

Pannkaka med sylt 
och grädde 

Jordgubbskräm Inlagda päron 
med gräddmjölk 

Ananaspaj med 
vispad grädde 

 
Alternativ v 36 

 
 

Alt. B   
 
Kycklingben med ris, mangoraja och blandade 
sommargrönsaker 

 Alt. C Pytt i panna, stekt ägg, inlagda rödbetor, blandade 
sommargrönsaker 

 



 
 
               
                                                               

 
 

                                              
 
 

 
 

                                                        Menyvecka Matservice vecka 37 
 
                                                                 Måndag 7/9 Tisdag 8/9 Onsdag 9/9 Torsdag 10/9 Fredag 11/9 Lördag 12/9 Söndag 13/9 

 
 
Lunch 

Thaikyckling med 
grön curry, bulgur 
och sallad 

Potatisbullar, 
strimlad skinka, 
lingonsylt och 
finriven morot 

Ärtsoppa med 
rimmat fläsk, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 

Sprödbakad fisk, 
kall sås, potatis, 
ärter och morötter 

Korv Stroganoff 
med potatis och 
ugnsstekta 
grönsaker 

Köttfärs i ugn, 
potatis, gräddsås, 
grönsaksblandning 
och lingonsylt 

Stekt rödspätta med 
kokt potatis, 
remouladsås och 
värdshusgrönsaker 

 
Dessert 

Jordgubbskräm Drottningmousse Kesokaka med sylt Björnbärskräm Ananaskompott Jordgubbsmousse Citronkladdkaka 
med grädde 

 
Alternativ v 37 

 
 

Alt. B  
 
Hamburgare med potatismos, dressing och amerikansk 
grönsaksblandning 

 Alt. C Fiskgratäng port med potatismos, amerikansk 
grönsaksblandning 

                                                                                                                 



 
               
    

                                                            
 

 

                                              
 

 
 

 
                                                        Menyvecka Matservice vecka 38 
 
                                                                 Måndag 14/9 Tisdag 15/9 Onsdag 16/9 Torsdag 17/9 Fredag 18/9 Lördag 19/9 Söndag 20/9 

 
 
Lunch 

Sjömansbiff med 
brytbönor 

Ost och kycklingsås 
med äpple och chili, 
pasta och 
grönsaksblandning  

Chili con carne, 
bulgur och 
rotfruktsstrimlor 

Spenatsoppa, 
ägghalvor bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 

Ugnsstekt 
kyckling med 
potatis, skysås 
och inlagd gurka, 
brytbönor, gelé 

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

Slottsstek med 
potatis, gräddsås 
och 
grönsaksblandning 
med romanescokål, 
svartvinbärsgelé 
 

 
Dessert 

Fruktsoppa Brylépudding med 
caramelsås 

Saftsoppa Saffranspannkaka 
med sylt  

Citronfromage Inlagda aprikoser 
med vispgrädde 

Prinsesstårta 

 
Alternativ v 38 

 
 

Alt. B  
 
Stekt fisk med potatismos och tärnade morötter 

 Alt. C   Raggmunk med stekt fläsk, lingonsylt, morötter 

 



 
 
               

                                                               
 

 

                                              
 

 
 

 
                                                        Menyvecka Matservice vecka 39 
 
                                                                 Måndag 21/9 Tisdag 22/9 Onsdag 23/9 Torsdag 24/9 Fredag 25/9 Lördag 26/9 Söndag 27/9 

 
 
Lunch 

Laxlasagne och 
grönsaksmix med 
vaxbönor 

Köttbullar, 
potatis, skysås, 
sommarblandning, 
lingonsylt 

Raggmunk med 
stekt fläsk, 
lingonsylt och 
finriven morot 

Köttsoppa med bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg  

Kycklinggryta 
med zucchini 
och morot, 
bulgur och 
bukettgrönsaker 

Stekt sejfilé med 
kokt potatis, 
örtsås, 
palsternacka och 
morötter 

Fläskfilé, potatis, 
ädelostsås och 
värdshusgrönsaker 

 
Dessert 

Rårörda lingon 
och gräddmjölk 

Päronkräm Drottningmousse Katrinplommonkaka 
med grädde 

Jordgubbskräm Stekta äpplen med 
kanel och sirap, 
vispad grädde 

Kladdkaka med 
vispad grädde 

 
Alternativ v 39 

 
 

Alt. B  
 
Fläskpannkaka, grön grönsaksblandning och lingonsylt 

 Alt. C  Husmansjärpe, potatismos, grön grönsaksblandning och 
lingonsylt 

 



 


