
 

Matsedel för restaurang 
Sjöängen   

Vecka 20 

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

Måndag 13 Maj 
Köttbullar, pasta och grönsaksblandning 
Kikärtsbiffar, pasta och örtsås 
 
Tisdag 14 Maj 
Fisk Bordelaise, potatismos och smörslungade morötter 
Squashplättar, potatismos och smörslungade morötter 
Oxjärpe, potatismos och inlagd gurka 

 
Onsdag 15 Maj 
Pytt i panna och inlagda rödbetor 
Rotfrukts pytt i panna och inlagda rödbetor 
 
Torsdag 16 Maj 
Kycklingsoppa med nudlar, bröd bordsmargarin och pålägg 
Grönsakssoppa, bröd, bordsmargarin och pålägg 
Pastasallad med ost 
Frukt 
 
Fredag 17 Maj 
Nötgryta a´la Strindberg, matvete/potatis, broccoli och lingonsylt 
Asiatisk gryta med kokosmjölk, matvete/potatis 
Ost och spenatpaj 
 

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

Med reservation, för ändringar 

 



 

Matsedel för restaurang Sjöängen   

Vecka 21 

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

 

 

Måndag 20 Maj 
Potatisbullar med bacon, lingonsylt 
Potatisbullar och bönröra, lingonsylt 

 
Tisdag 21 Maj 
Kyckling i dragonsås, potatis och grönsaksblandning 
Grönsaksgryta med currysmak, potatis och grönsaksblandning 

 
Onsdag 22 Maj 
Sprödbakad sejfilé, potatis, kaviarsås och ärtor 
Broccolibiffar, potatis och örtsås 
Ostgratinerade rotfrukter 
 
Torsdag 23 Maj 
Pastagratäng med skinka 
Quinoalasagne 
 
Fredag 24 Maj 
Pulled Pork (fläskkarré), ugnsstekt potatis, picklad rödlök och dressing 
Stekt rotselleri, ugnsstekt potatis, picklad rödlök och dressing 

 

 

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 27 Maj 
Spagetti och köttfärssås 
Spagetti och tomatsås med bönor och basilika 

 
Tisdag 28 Maj 
Stekt fisk, potatismos och remouladsås 
Rotfruktskaka 
Stekt kycklingkorv och potatismos 

 
Onsdag 29 Maj 
Korv Stroganoff med ris/matvete 
Grön Stroganoff med ris/matvete 
 
Torsdag 30 Maj 
Kristihimmelsfärdsdag 
Stängt 
 
 
Fredag 31 Maj 
Kalkonfärsbiff, potatis, örtsås och rotfruktsstrimlor 

 

 

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 3 Juni 
Varmkorv/grillkorv, potatismos, korvbröd, rostad lök och grillgurka 
Veggiekorv, potatismos, korvbröd, rostad lök och grillgurka 

 
Tisdag  4 Juni 
Bacontoppad kyckling med bulgur/kokt potatis 
Kikärtspaj 

 
Onsdag 5 Juni 
Tacobuffé med köttfärsröra, ris och dressing 
Tacobuffé med linsröra, ris och dressing 
Redd grönsakssoppa, bröd, bordsmargarin och pålägg 
 
 
Torsdag 6 Juni 
Sveriges Nationaldag 
Stängt 
 
 
Fredag 7 Juni 
Wallenbergare, kokt potatis, gräddsås, rotfruktsstrimlor och lingonsylt 

 

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 10 Juni 
Hamburgare, bröd, potatismos och dressing 
Vegoburgare, bröd, potatismos och dressing 
Köttbullar, stuvade makaroner och amerikansk grönsaksblandning 

 
 
Tisdag 11 Juni 
Ugnsstekt fisk, potatismos och remouladsås 

 
 
Onsdag 12 Juni 
Falukorv i ugn, potatis och persiljestuvade morötter 
 
 
Torsdag 13 Juni 
Broccolisoppa, bröd, bordsmargarin och pålägg 
 
 
 
Fredag 14 Juni 
Potatisbullar med bacon, lingonsylt 

 

 

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

Med reservation, för ändringar 



 


