
Matsedel för restaurang Sjöängen 

Vecka 19 
Öppettider 12.30-13.30 vardagar, och 12-13.30 helger                                     
 
Måndag 7 maj 

Ugnsgratinerad falukorv, potatismos och gröna bönor. 

Kikärtsbiffar med potatis, örtsås och gröna bönor.  

Tisdag 8 maj 

Stekt fiskfilé med kokt potatis, varm gräslökssås och 

morotsklyftor. 

Paj med spenat och ost, morotsklyftor. 

Makaronilåda, morotsklyftor och lingonsylt. 

Onsdag 9 maj 

Köttfärslasagne. 

Grönsakslasagne. 

Torsdag 10 maj  Kristi himmelfärds dag 

Stekt kycklingfilé med skysås, potatisgratäng, bukettgrönsaker 

och gelé. 

Fredag 11 maj 

Salt sill med potatis, löksås och ärter och morötter, lingonsylt. 

Lördag 12 maj 

Levergryta med kokt potatis, morotsklyftor och lingonsylt. 

Söndag 13 maj 

Bogstek med kokt potatis, gräddsås och grönsaksblandning med 

vaxbönor. 

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

Med reservation för ändringar 



Matsedel för restaurang Sjöängen  
Vecka 20 
Öppettider 12.30-13.30 vardagar, och 12-13.30 helger                                     
 
Måndag 14 maj 
Pytt i panna med inlagda rödbetor. 

Rotfruktspytt i panna med inlagda rödbetor. 

 

Tisdag 15 maj 
Hemlagad fisk Bordelaise (fisk toppad med ströbröd morot 

margarin), potatismos och smörslungade morötter. 

Squashplättar med potatismos och smörslungade morötter.  

Oxjärpe, potatismos, smörslungade morötter och inlagd gurka. 

 

Onsdag 16 maj 
Färsbiffar med tzatsiki och ugnsstekt potatis. 

Kikärtsbiffar med tzatsiki och ugnsstekt potatis.  

 

Torsdag 17 maj  
Kycklingsoppa med nudlar, bröd, bordsmargarin och pålägg. 

Grönsakssoppa med bröd, bordsmargarin och pålägg. 

Pastasallad med ost. 

 

Fredag 18 maj  
Kalops med kokt potatis och inlagda rödbetor.  

Asiatisk gryta med kokosmjölk, potatis. 

Ost och spenatpaj. 

 

Lördag 19 maj Pingstafton 
Laxgratäng med smörsås, bukettgrönsaker och citronklyftor. 

 

Söndag 20 maj Pingstdagen 
Fläskfile med ädelostsås, potatis 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 21 
Öppettider 12.30-13.30 vardagar, och 12-13.30 helger                                     
 
Måndag 21 maj 
Raggmunk med strimlat rökt fläsk och lingonsylt.  

Raggmunk och potatisbullar, bönröra och lingonsylt.  

 

Tisdag 22 maj 
Kyckling i dragonsås, potatis och blandade sommargrönsaker.  

Grönsaksgryta med currysmak, pastaskruvar och blandade 

sommargrönsaker. 

 

Onsdag 23 maj 
Stekt fisk med potatismos, morotsklyftor och remoulad sås.  

Rotfruktskaka och morotsklyftor. 

Stekt kycklingkorv med potatismos och morotsklyftor. 

Torsdag 24 maj  
Köttbullar och makaroner. 

Fransk pastagratäng med quorn. 

 

Fredag 25 maj  
Pulled pork (långstekt fläskkarré ) med picklad rödlök, dressing 

och ugnsstekt potatis. 

Rotsaksbiff med picklad rödlök, dressing och ugnsstekt potatis. 

 

Lördag 26 maj  
Isterband med stuvad potatis, amerikansk grönsaksblandning 

och inlagda rödbetor. 

 

Söndag 27 maj Mors Dag 

Biff stroganoff` med kokt potatis och broccolibuketter. 

 

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, och 12-13.30 helger                                     
                                             

Måndag 28 maj 
Spaghetti och köttfärssås 

Spaghetti och tomatsås med bönor och basilika 

 

Tisdag 29 maj 
Sprödbakad sejfilé, kokt potatis och kaviarsås 

Quinoabiffar med potatis och örtsås  

Ostgratinerade rotfrukter 

 

Onsdag 30 maj 
Korvstroganoff med ris och matvete 

Grön stroganoff med ris och matvete 

 

Torsdag 31 maj  
Broccolisoppa med baguette, bordsmargarin och hummus 

Köttfärssoppa med baguette, bordsmargarin och hummus 

Pastasallad med kyckling 

 

Fredag 1 juni  
Bacontoppad kyckling med bulgur och kokt potatis, samt 

bukettgrönsaker 

Kikärtspaj och bukettgrönsaker 

 

Lördag 2 juni  
Kokt torsk med potatis, ägg och persiljesås, ärter och morötter 

 

Söndag 3 juni  
Kålpudding med kokt potatis, gräddsås och rotfruktsstrimlor 

 

 

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

Med reservation, för ändringar 



 


