
                    
                                                          
 
 

                                              
 
 
 
 
                                                                                                                                  

                                                    Menyvecka Matservice vecka 29 
 
                                           Måndag 13/7 Tisdag 14/7 Onsdag 15/7 Torsdag 16/7 Fredag 17/7 Lördag 18/7 Söndag 19/7 

 
 
Lunch 

Stekt sillflundra 
med krämig 
purjolök, potatis, 
ärter och morötter  
 

Stekt kyckling med 
kokt potatis, 
grillgrönsaker, 
gräddsås och 
svartvinbärsgelé 
 

Kryddig 
fläskköttsgryta 
med cocos, kokt 
potatis, 
broccolibuketter 
 

Tisdagssoppa 
(soppa med 
korngryn och 
rimmat fläsk), 
bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 
 

Wienerkorv med 
potatismos och 
smörglaserade 
rotfrukter 
 

Ugnsstekt fisk i 
gräddsky med 
potatis och 
blandade 
sommargrönsaker 
 

Skinkstek med 
potatis, gräddsås, 
broccoli och 
blomkålsbuketter 
 

 
Dessert 

Äppelkompott med 
kanelstång 

Chokladpudding 
med 
mandarinklyftor 

Hallonkompott Kalvdans med sylt 
och vispad grädde 

Saftsoppa Citronfromage Prinsesstårta  
 

 
Alternativ v 29 

 
Alt. B   

 
Lasagne med sallad 

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

  



               
                                                               
 
 

                                              
 
 
 
 
                                                        Menyvecka Matservice vecka 30 
 
                                                                 Måndag 20/7 Tisdag 21/7 Onsdag 22/7 Torsdag 23/7 Fredag 24/7 Lördag 25/7 Söndag 26/7 

 
 
Lunch 

Grönsaksbiffar, 
klyftpotatis, 
tzatziki och 
broccoli 
 

Biff á la Lindström 
i ugn med potatis 
skysås, inlagd 
gurka och 
värdshusgrönsaker 
 

Pasta med skink- 
och ostsås, 
sommarprimörer 
 

Potatis och 
morotssoppa med 
strimlad skinka, 
bröd, bordsmargarin 
och ost 
 

Sprödbakad fisk 
med potatis, kall 
kaviarsås och 
ärter 
 

Pannbiff med 
potatis, skysås, 
rotfruktsstrimlor 
och  
lingonsylt 
 

Pepparrotskött i 
sås, potatis och 
minimorötter och 
inlagd gurka  
 

 
Dessert 

Hallonkräm Inlagda aprikoser, 
vispad grädde med 
hackad choklad 

Krusbärskompott Mannagrynspudding 
med bärsås 

Jordgubbskräm Mjuk kaka 
 

Fruktsallad med 
vispad grädde 
 

 
Alternativ v 30 

 
 

Alt. B 
 
Kåldolmar med potatis, skysås, grönsaksblandning och  
lingonsylt 

 Alt. C Matjessill med kokt potatis, gräddfil, gräslök och sallad 
 
 

 



 
                                                                             
 
 

                                              
 
 
 
 
 

                                                         Menyvecka Matservice vecka 31 
 
                                                                 Måndag 27/7 Tisdag 28/7 Onsdag 29/7 Torsdag 30/7 Fredag 31/7 Lördag 1/8 Söndag 2/8 

 
 
Lunch 

Laxlasagne med 
ärter 
 

Kyckling i 
dragonsås med 
kokt potatis och 
grönsaksmix med 
vaxbönor 
 

Korvgryta med ris 
och sallad 
 

Köttfärssoppa, 
bröd och 
bordsmargarin och 
pålägg. 
 

Fisk med kaviar 
och gräslök, 
potatis, 
broccolibuketter 
 

Gulaschgryta med 
bulgur och brynta 
grönsaker 
 

Stekt kyckling, 
potatis, gräddsås, 
inlagd gurka och 
blandade 
sommargrönsaker, 
svart vinbärsgelé 
 

 
Dessert 

Fruktsoppa Brylépudding med 
caramelsås 

Aprikoskräm Ostkaka med sylt 
och vispad grädde 

Björnbärskompott 
 

Chokladfromage Cheesecake med 
jordgubbe 

 
Alternativ v 31 
 

 
Alt. B 

 
Leverbiff med potatis, skysås, slotts- grönsaker och  
lingonsylt 

 Alt. C Kyckling-drumsticks med ris och kall sås med mango chutney, 
slottsgrönsaker 

  



               
                  
                                              
                            
 

                                              
  
 
                              
                                                                                  

                                                        Menyvecka Matservice vecka 32 
 
                                                                 Måndag 3/8 Tisdag 4/8 Onsdag 5/8 Torsdag 6/8 Fredag 7/8 Lördag 8/8 Söndag 9/8 

 
 
Lunch 

Ugnsstekt falukorv 
med potatismos 
och amerikansk 
grönsaksblandning 
 

Köttbullar, 
stuvade 
makaroner och 
minimorötter 
 

Potatisgratäng 
med rökt strimlad 
skinka, inlagd 
gurka 
och 
bukettgrönsaker 
 

Ängamatsoppa 
bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 
 

Stekt fisk i ugn 
med potatis, 
remouladsås och 
slantade morötter 
 

Kycklinggryta 
med kokt potatis 
och 
broccolibuketter 
 

Nötstek med 
svampsås, kokt 
potatis och 
grönsaksmix med 
vaxbönor, 
svartvinbärsgelé 
 

 
Dessert 

Inlagda persikor 
och vaniljglass 

Saftsoppa Jordgubbsfromage Rulltårtsbakelse Nyponsoppa Rabarberkompott Skogsbärspaj och 
vaniljsås 

 
Alternativ v 32 

 
 

Alt. B  
 
Gratinerad kassler med potatismos 
och blandade grönsaker 

 Alt. C Fiskgratäng med kokt potatis och blandade grönsaker 
 



                                                                             
 
 
 
 

                                              
 
 
 
 
                                                        Menyvecka Matservice vecka 33 
 
                                                                 Måndag 10/8 Tisdag 11/8 Onsdag 12/8 Torsdag 13/8 Fredag 14/8 Lördag 15/8 Söndag 16/8 

 
 
Lunch 

Matjessill med 
kokt potatis, 
gräddfil och 
tomatsallad  
 

Köttfärssås med 
makaroniskuvar, 
grönsaksblandning 
med romanescokål 
 

Frukostkorv eller 
skinnfri grillkorv 
med stuvad vitkål 
och kokt potatis 
 

Palsternacks- och 
potatissoppa med 
isterbandsfräs, 
bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 
 

Stekt sillflundra 
med potatismos 
och finriven 
morot  
 

Köttfärs i ugn, 
potatis, skysås, 
värdshusgrönsaker 
och lingonsylt 
 

Kassler, 
potatisgratäng med 
ädelost, 
bukettgrönsaker 
 

 
Dessert 

Hallonkräm Inlagda päron och 
vispad grädde 

Jordgubbskräm Pannkaka med sylt 
och grädde 

Mjuk kaka Blåbärssoppa Äppelklyftor och 
kanelgrädde 

 
Alternativ v 33 

 
 

Alt. B  
 
Fiskburgare med kokt potatis, gräslökssås och sallad 
 

 Alt. C Potatisbullar med korvslantar, sallad och lingonsylt 



                                                                            
 
 

                                             
 

 
 
 
                                                        Menyvecka Matservice vecka 34 
 
                                                                 Måndag 17/8 Tisdag 18/8 Onsdag 19/8 Torsdag 20/8 Fredag 21/8 Lördag 22/8 Söndag 23/8 

 
 
Lunch 

Fiskgratäng med 
potatismos och 
finriven morot 
 

Kalops med 
potatis och 
rödbetor, 
strimlade 
rotfrukter 
 

Gräddstuvad 
pytt i panna 
med inlagda 
rödbetor och 
”Birgitta 
sallad”  
 

Skånsk kålsoppa 
med rimmad bog, 
bröd, bordsmargarin 
och pålägg  
 

Sprödbakad fisk 
med remouladsås, 
kokt potatis och 
ärter 
 

Korvgryta med 
tomat och paprika, 
pastapennor, 
rotfrukter 
 

Fläskfilé med 
ugnsstekta 
rotfrukter, dragon 
och senapssås, 
tomatklyftor. 
 

 
Dessert 

Nyponsoppa 
 

Jordgubbskompott Aprikoskräm Mannagrynspudding 
med saftsås 

Körsbärskompott Lingonfromage Kladdkaka med 
grädde 

 
Alternativ v 34 

 
 

Alt. B 
 
Lasagne med broccolibuketter 

´Alt. C Varmkorv med potatismos och broccolibuketter, 
lingonsylt 

 



               
                                                               
 
 

                                              
 
 
 
 
                                                        Menyvecka Matservice vecka 35 
 
                                                                 Måndag 24/8 Tisdag 25/8 Onsdag 26/8 Torsdag 27/8 Fredag 28/8 Lördag 29/8 Söndag 30/8 

 
 
Lunch 

Potatisbullar och 
tärnat bacon, 
lingonsylt, sallad 
 

Ugnsstekt kyckling 
med potatis, 
gräddsås och 
gröna bönor 
 

Fiskgratäng med 
tomat och 
basilika, kokt 
potatis, 
bukettgrönsaker 
 

Ängamatsoppa 
med skinkstrimlor  
bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 
 

Färsjärpe med 
potatismos, 
morotsmix, inlagd 
gurka  
 

Kyckling med 
indisk kryddning, 
pasta och gröna 
grönsaker 
 

Pepparrotskött i 
sås, kokt potatis 
och rotfruktsmix 
 

 
Dessert 

Björnbärskräm Inlagda aprikoser 
med gräddmjölk 

Fruktsoppa Äpplekaka med 
kanelgrädde 

Krusbärskompott Fruktsallad med 
grädde 

Jordgubbstårta 

 
Alternativ v 35 

                           
 

Alt. B   
 
Köttbullar med kokt potatis, gräddsås, minimorötter och 
lingonsylt 

 Alt. C Sprödbakad fisk med potatismos och minimorötter 

 


