
  
 
 

Menyvecka Matservice vecka 19 
 

 Måndag 7/5 Tisdag 8/5 Onsdag 9/5 Torsdag 10/5 Fredag 11/5 Lördag 12/5 Söndag 13/5 

Lunch Fisk i ugn, 
potatismos, 
morotsmix 

Kalvsylta med 
kokt potatis, 
rosensallad, 
blandade sommar- 
grönsaker 

Korvgryta med 
tomat och paprika, 
kokt potatis och 
gröna bönor 

Kycklingfilé, 
potatisgratäng, 
skysås, 
bukettgrönsaker, 
gelé 

Stekt fisk, potatis, 
varm gräslökssås 
och morotsklyftor 

Köttfärslasagne 
med amerikansk 
grönsaks-
blandning 

Bogstek med kokt 
potatis, gräddsås, 
grönsaksblandning 
med vaxbönor 

Dessert Aprikoskräm Drottningmousse Ananasfil Citronfromage Päronkräm Äppelkompott Inlagda persikor 
och vaniljglass 

Alt B Kyckling i kall 
currysås, ris, 
rotfruktsstrimlor 

Kyckling i kall 
currysås, ris, 
rotfruktsstrimlor 

Kyckling i kall 
currysås, ris, 
rotfruktsstrimlor 

Kyckling i kall 
currysås, ris, 
rotfruktsstrimlor 

Kyckling i kall 
currysås, ris, 
rotfruktsstrimlor 

Kyckling i kall 
currysås, ris, 
rotfruktsstrimlor 

Kyckling i kall 
currysås, ris, 
rotfruktsstrimlor 

Alt C Fiskgratäng, 
potatismos, 
rotfruktsstrimlor 

Fiskgratäng, 
potatismos, 
rotfruktsstrimlor 

Fiskgratäng, 
potatismos, 
rotfruktsstrimlor 

Fiskgratäng, 
potatismos, 
rotfruktsstrimlor 

Fiskgratäng, 
potatismos, 
rotfruktsstrimlor 

Fiskgratäng, 
potatismos, 
rotfruktsstrimlor 

Fiskgratäng, 
potatismos, 
rotfruktsstrimlor 

 
 



 

 

  
 

Menyvecka Matservice vecka 20 
 

 Måndag 14/5 Tisdag 15/5 Onsdag 16/5 Torsdag 17/5 Fredag 18/5 Lördag 19/5 Söndag 20/5 

Lunch Potatisbullar, 
stekt fläsk, 
lingonsylt och 
sallad 

Stekt salt sill, 
potatis, löksås, 
ärter och 
morötter, 
lingonsylt 

Gräddstuvad pytt i 
panna, stekt ägg, 
inlagda rödbetor 
och sallad 

Grönsakssoppa 
med rimmad bog, 
bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 

Fisk Bordelaise 
med potatismos, 
smörslungade 
morötter 

Färsbiffar med 
ugnstekt potatis, 
gräddsås och 
blandade sommar- 
grönsaker 

Fläskfilé, potatis, 
ädelostsås och 
grillgrönsaker 

 

Dessert Saftsoppa Lingonfromage Nyponsoppa Pannkaka med sylt 
och grädde 

Brylépudding med 
caramelsås 

Björnbärskräm Päronkaka med 
ingefära 

Alt B Köttbullar, 
potatis, skysås, 
blandade 
sommargrönsaker 
lingonsylt 

Köttbullar, 
potatis, skysås, 
blandade 
sommargrönsaker 
lingonsylt 

Köttbullar, 
potatis, skysås, 
blandade 
sommargrönsaker 
lingonsylt 
 

Köttbullar, potatis, 
skysås, blandade 
sommargrönsaker 
lingonsylt 

Köttbullar, 
potatis, skysås, 
blandade 
sommargrönsaker 
lingonsylt 

Köttbullar, potatis, 
skysås, blandade 
sommargrönsaker 
 lingonsylt 

Köttbullar, 
potatis, skysås, 
blandade 
sommargrönsaker 
lingonsylt 

Alt C Fläskpannkaka 
med blandade 
sommargrönsaker 
och lingonsylt 

Fläskpannkaka 
med blandade 
sommargrönsaker 
och lingonsylt 

Fläskpannkaka 
med blandade 
sommargrönsaker 
och lingonsylt 

Fläskpannkaka 
med blandade 
sommargrönsaker 
och lingonsylt 

Fläskpannkaka 
med blandade 
sommargrönsaker 
och lingonsylt 

Fläskpannkaka 
med blandade 
sommargrönsaker 
och lingonsylt 

Fläskpannkaka 
med blandade 
sommargrönsaker 
och lingonsylt 



 
 

  
 

Menyvecka Matservice vecka 21 
 

 Måndag 21/5 Tisdag 22/5 Onsdag 23/5 Torsdag 24/5 Fredag 25/5 Lördag 26/5 Söndag 27/5 

Lunch Havets 
Wallenbergare 
(fiskbiffar med lax 
och torsk) 
potatismos och 
grönsaksblandning
med vaxbönor  

Kalops, potatis, 
herrgårdsgrönsaker 
och inlagda rödbetor 

Raggmunk, stekt 
fläsk, 
broccolibuketter 
lingonsylt 

Minestronesoppa, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 

Kyckling i 
dragonsås, potatis 
och 
grönsaksblandning 

Stekt fisk med 
potatismos, 
remouladsås 
och 
morotsklyftor 

Biff stroganoff, 
potatis och 
broccolibuketter 

Dessert Krusbärskompott Fruktsallad och 
lättvispad grädde 

Mangosoppa Ostkaka med sylt 
och grädde 

Persikor och 
vispad grädde 

Blandad 
fruktkompott 

Morsdagstårta 

Alt B Sprödbakad fisk 
med kall sås, 
potatis och 
bukettgrönsaker 

Sprödbakad fisk med 
kall sås, potatis och 
bukettgrönsaker 

Sprödbakad fisk 
med kall sås, 
potatis och 
bukettgrönsaker 

Sprödbakad fisk 
med kall sås, 
potatis och 
bukettgrönsaker 

Sprödbakad fisk 
med kall sås, 
potatis och 
bukettgrönsaker 

Sprödbakad fisk 
med kall sås, 
potatis och 
bukettgrönsaker 

Sprödbakad fisk 
med kall sås, 
potatis och 
bukettgrönsaker 

Alt C Leverbiff, potatis, 
skysås och 
bukettgrönsaker, 
lingonsylt 

Leverbiff, potatis, 
skysås och 
bukettgrönsaker, 
lingonsylt 

Leverbiff, 
potatis, skysås 
och 
bukettgrönsaker, 
lingonsylt 

Leverbiff, potatis, 
skysås och 
bukettgrönsaker, 
lingonsylt 

Leverbiff, potatis, 
skysås och 
bukettgrönsaker, 
lingonsylt 

Leverbiff, 
potatis, skysås 
och 
bukettgrönsaker, 
lingonsylt 

Leverbiff, potatis, 
skysås och 
bukettgrönsaker, 
lingonsylt 

 



  
 

Menyvecka Matservice vecka 22 
 

 Måndag 28/5 Tisdag 29/5 Onsdag 30/5 Torsdag 31/5 Fredag 1/6 Lördag 2/6 Söndag 3/6 

Lunch Stekt sillflundra, 
potatismos, 
amerikansk 
grönsaksblandnin
g och lingonsylt 

Långstekt 
fläskkarré med 
ugnstekt potatis, 
gräddsås, gröna 
bönor och gelé 

Spaghetti, 
köttfärssås och  
rostade grönsaker 

Spenatsoppa med 
ägghalvor, bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 

Sprödbakad 
sejfilé med kokt 
potatis, kaviarsås 
och gröna ärter 

Korv stroganoff 
med ris och 
broccoli 

Kålpudding med 
kokt potatis, skysås, 
strimlade rotfrukter 
och lingonsylt 

Dessert Bärkompott Aprikoskräm Blåbärssoppa Pannkaka med sylt 
och grädde 

Fruktcocktail med 
gräddmjölk 

Hallonkräm Morotskaka 

Alt B Matjessill med 
kokt potatis, 
gräddfil, gräslök 
och slantade 
morötter 

Matjessill med 
kokt potatis, 
gräddfil, gräslök 
och slantade 
morötter 

Matjessill med 
kokt potatis, 
gräddfil, gräslök 
och slantade 
morötter 

Matjessill med kokt 
potatis, gräddfil, 
gräslök och 
slantade morötter 

Matjessill med 
kokt potatis, 
gräddfil, gräslök 
och slantade 
morötter 

Matjessill med 
kokt potatis, 
gräddfil, gräslök 
och slantade 
morötter 

Matjessill med kokt 
potatis, gräddfil, 
gräslök och 
slantade morötter 

Alt C Köttkorv, 
potatismos, 
morötter och 
senap 

Köttkorv, 
potatismos, 
morötter och 
senap 

Köttkorv, 
potatismos, 
morötter och 
senap 

Köttkorv, 
potatismos, 
morötter och senap 

Köttkorv, 
potatismos, 
morötter och 
senap 

Köttkorv, 
potatismos, 
morötter och 
senap 

Köttkorv, 
potatismos, 
morötter och senap 

 
 


