
 
 

Menyvecka Matservice vecka 26 
 

 Måndag 25/6 Tisdag 26/6 Onsdag 27/6 Torsdag 28/6 Fredag 29/6 Lördag 30/6 Söndag 1/7 

Lunch Potatisbullar med 
stekt fläsk, 
vitkålssallad och 
lingonsylt 

Ugnsstekt kyckling 
med 
rotfruktsgratäng, 
skysås och inlagd 
gurka 

Köttbullar, 
stuvade 
makaroner och 
bukettgrönsaker 

Blomkålssoppa 
med bacon, bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 

Nötköttsgryta á la 
Strindberg, 
potatis, vaxbönor, 
lingonsylt  

Stekt fiskfilé, 
potatis, citronsås 
och morotsklyftor 

Fläskfilé, potatis, 
ädelostsås och 
romanescogrönsaker 

Dessert Nyponsoppa Våffelstrut med 
lingongrädde 

Saftsoppa Kesokaka med sylt Inlagda päron 
med gräddmjölk 

Rabarberkompott Persikor och vispad 
grädde 

 
Alternativ v 26 
 

 
Alt. B 

 
Stekt strömming med potatismos och sommargrönsaker 

 Alt. C Rotfruktsplättar, korvslantar, sommargrönsaker, lingonsylt 

 
 

 



  
 

Menyvecka Matservice vecka 27 
 

 Måndag 2/7 Tisdag 3/7 Onsdag 4/7 Torsdag 5/7 Fredag 6/7 Lördag 7/7 Söndag 8/7 

Lunch Laxgratäng med 
sommarblandning 

Kalkonbiff med 
kokt potatis, 
örtsås och 
sautégrönsaker 
med tomater 

Falukorv med 
potatis, senapssås 
och 
grönsaksblandning  

Hedvigsoppa, 
bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 

Kokt torsk med 
äggsås, potatis, 
slantade morötter 

Köttfärslimpa, 
potatis, skysås, 
sommarblandade 
grönsaker, 
lingonsylt 

Portergryta med 
potatis, 
grönsaksblandning 
med vaxbönor och 
svartvinbärsgelé 

Dessert Aprikoskräm Jordgubbs-
fromage 

Lingonsylt med 
gräddmjölk 

Ostkaka med sylt 
och grädde 

Bärkompott Jordgubbar och 
grädde 

Hallonkaka med 
vispad grädde med 
smak av lemoncurd 

 
 
Alternativ v 27 
 

 
Alt. B 

 
Raggmunk med stekt fläsk, Birgittasallad, lingonsylt 

  Alt. C Köttbullar med potatismos, lingonsylt och Birgittasallad 

 

 



 
  

Menyvecka Matservice vecka 28 
 

 Måndag 9/7 Tisdag 10/7 Onsdag 11/7 Torsdag 12/7 Fredag 13/7 Lördag 14/7 Söndag 15/7 
Lunch Kyckling i 

currysås, ris och 
amerikansk 
grönsaks-
blandning 

Örtgratinerad 
kassler, potatis-
och 
palsternacksmos, 
broccolibuketter 

Kalops, potatis, 
blandade 
sommargrönsaker 
och inlagda 
rödbetor 

Grönsakssoppa 
med rimmad bog, 
bröd, smör och 
pålägg 

Kålpudding med 
kokt potatis, 
skysås, 
slottsgrönsaker, 
lingonsylt 

Sprödbakad fisk, 
potatis med 
gurksallad med 
äpple och riven 
morot 

Wallenbergare med 
potatisgratäng och 
julienneblandning 

Dessert Blåbärssoppa Jordgubbsfromage Björnbärskräm Tunna Pannkakor 
med grädde och 
sylt 

Fruktsoppa Inlagda aprikoser 
med gräddmjölk 

Cheesecake 

 
 
Alternativ v 28 

 
Alt. B    

Rosa fiskgratäng med kokt potatis, ärtor och morötter 

  Alt. C Potatisbullar med rökt strimlat fläsk, ärter och morötter 
samt lingonsylt 

 



 
  
 

Menyvecka Matservice vecka 29 
 

 Måndag 16/7 Tisdag 17/7 Onsdag 18/7 Torsdag 19/7 Fredag 20/7 Lördag 21/7 Söndag 22/7 
Lunch Stekt sillflundra 

med potatismos 
och 
bukettgrönsaker 

Stekt kyckling med 
kokt potatis, 
grillgrönsaker, 
gräddsås, gelé 

Fläskköttsgryta 
med ananas och 
paprika, potatis, 
broccoli 

Tisdagssoppa ), 
bröd, smör, pålägg 

Wienerkorv med 
potatismos och 
smörglaserade 
rotfrukter 

Ugnsstekt fisk 
med gräddsky, 
kokt potatis och 
slottsgrönsaker 

Skinkstek med 
potatis, gräddsås, 
broccolibuketter 
och 
blomkålsbuketter 

Dessert Äppelkompott med 
kanelstång 

Chokladpudding 
med 
mandarinklyftor 

Hallonkompott Kalvdans sylt och 
vispad grädde 

Lingonfromage Nyponsoppa Päronkaka med 
kardemumma och 
vispad grädde 

 
Alternativ v 29 

 
   
   Alt. B      Lasagne med sallad 

 

 Alt. C Pytt i panna med stekt ägg, inlagda rödbetor och sallad 

 
 


