
Matsedel för restaurang 
Sjöängen   

Vecka 40    

                                                

Öppettider 12.30-13.30 vardagar   
 

 

Måndag 30 September 
Sprödbakad fisk, potatis, Rhode islandsås och broccolibuketter 
Medelhavspaj 

 
Tisdag 1 Oktober ”Vi firar världsvegetariska dagen” 
Asiatisk gryta och bulgur 
Grönsakspaj 
 
 
Onsdag 2 Oktober 
Potatismos och rotmos, varmkorv, fläskkorv och ärter 
Potatismos och rotmos, vegetarisk korv och ärter 
Stekt sillflundra  
 
Torsdag 3 Oktober 
Spagetti och köttfärssås 
Spagetti med ost- och broccolisås 
Ärtsoppa, bröd, bordsmargarin och ost 
 
Fredag 4 Oktober 
Bogstek av fläsk, potatis, skysås och gröna grönsaker 
Örtgratinerade rotsaker och potatis 

 

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

Med reservation, för ändringar 



 
Matsedel för restaurang Sjöängen   
Vecka 41    

                                                

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

Måndag 7 Oktober 
Potatisbullar med bacon, lingonsylt 
Potatisbullar med bönröra, lingonsylt 

 
 
Tisdag 8 Oktober 
Choritzogryta, ris/matvete och broccolibuketter 
Karibisk gryta, ris/matvete och broccolibuketter 
 
 
Onsdag 9 Oktober 
Lax och Sejtärningar med rotfrukter i ugn, kokt potatis och ärter 
Blomkåls och äppelcurry, potatis 
 
 
Torsdag 10 Oktober 
Cowboysoppa, bröd, bordsmargarin och pålägg 
Frukt 
Pastasallad med ost 
 
Fredag 11 Oktober 
Bacontoppad kyckling, potatis/matkorn och grillgrönsaker 
Vegetarisk schnitzel, potatis/matkorn och grillgrönsaker 

 

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

Med reservation, för ändringar 

 



Matsedel för restaurang Sjöängen   
Vecka 42    

                                                

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

Måndag 14 Oktober 
Gulachgryta med grönsaker, matvete/potatis 
Paprikagulasch, matvete/potatis 
Blodpudding med stekt korv, lingonsylt 

 
Tisdag 15 Oktober 
Sprödbakad fisk, potatis, remouladsås och grön grönsaksblandning 
Currydoftande vitkålspaj 
 
 
Onsdag 16 Oktober 
Falukorv i ugn, makaroner 
Ost- och grönsaksbiffar, makaroner 
Alt: Stuvade makaroner 
 
 
Torsdag 17 Oktober ”Måltidens dag” 
Pulled Pork (långstekt fläskkarré) hel ugnsstekt potatis, picklad 
rödlök och dressing. 
Stekt Quorn, hel ugnsstekt potatis, picklad rödlök och dressing 
 
 
Fredag 18 Oktober 
Hamburgare, potatismos, hamburgerbröd, dressing och inlagd gurka 
Squashbiffar med röd curry, potatismos och dressing 
Stekt sillflundra 

 

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

Med reservation, för ändringar 



Matsedel för restaurang Sjöängen   
Vecka 43    

                                               

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

Måndag 21 Oktober 
Kycklinggryta med morot och squash, kokt potatis 
Asiatisk gryta, kokt potatis 
Dillfrikassé  

 
Tisdag 22 Oktober 
Potatismos och rotmos, varmkorv och ärter 
Potatismos och rotmos, veggiekorv och ärter 
Rimmad bog 
 
 
Onsdag 23 Oktober 
Stekt fisk, potatis, kall dillsås och morotsklyftor 
Broccolilåda med ädelost 
 
 
Torsdag 24 Oktober ”Potatisens dag” 
Potatis- och purjosoppa, bröd, bordsmargarin och pålägg 
Dessert: Pannkakor med sylt 
Potatisgratäng med skinka 
 
 
Fredag 25 Oktober 
Spagetti och köttfärssås 
Spagetti och morotssås 

 

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

Med reservation, för ändringar 



 


