
 

Matsedel för restaurang 
Sjöängen   

Vecka 40    

                                                

Öppettider 12.30-13.30 vardagar   
 

 

Måndag 28 September 
Sprödbakad fisk, potatis, Rhode Islandsås och broccolibuketter 
Medelhavspaj 
 
Tisdag 29 September 
Cevapcicilimpa, ugnsstekt potatis och yoghurtsås 
Grönsaksbiffar, ugnsstekt potatis och yoghurtsås 
 
Onsdag 30 September 
Potatismos/Rotmos, varmkorv och fläskkorv, ärter 
Vegetarisk korv, potatismos och ärter 
 
Torsdag 1 Oktober ”Världsvegdagen” 
Spagetti och broccolisås 
Ärtsoppa, bröd, bordsmargarin och ost 
 
Fredag 2 Oktober 
Fläskköttsgryta, kokt potatis och brysselkål 
Grönsaksgryta med äpple och curry, potatis och brysselkål 

 
 
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 5 Oktober 
Potatisbullar med rökt strimlat fläsk, lingonsylt 
Potatisbullar med bönröra 
Blodpudding med rökt strimlat fläsk, lingonsylt 
 
Tisdag 6 Oktober 
Choritzogryta, ris/matvete och broccolibuketter 
Karibisk gryta, ris/matvete och broccolibuketter 
 
Onsdag 7 Oktober 
Fisk Bordelaise och potatismos 
Stekt strömming och potatismos 
Zucchinibiffar och potatismos 
 
Torsdag 8 Oktober 
Cowboysoppa, bröd, bordsmargarin och pålägg 
Cowboysoppa med linser, bröd, bordsmargarin och pålägg 
Frukt 
Pastasallad med ost 
 
Fredag 9 Oktober 
Bacontoppad kyckling, potatis/matkorn och brynta grönsaker 
Vegetarisk schnitzel, potatis/matkorn, örtsås och brynta grönsaker 

 

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 12 Oktober 
Pasta, kycklingsås med äpple och chili 
Pasta, linssås med äpple och chili 
 
Tisdag 13 Oktober 
Sprödbakad fisk, potatis, remouladsås och grön grönsaksblandning 
Currydoftande vitkålspaj 
 
Onsdag 14 Oktober 
Broccolisoppa, bröd, bordsmargarin och pålägg 
Frukt 
 
Torsdag 15 Oktober ”Måltidens dag” 
Pulled pork, ugnsstekt potatis, picklad rödlök och dressing 
Stekt quorn, ugnsstekt potatis, picklad rödlök och dressing 
 
Fredag 16 Oktober 
Hamburgare, hamburgerbröd, potatismos, dressing och inlagd gurka 
Squashbiffar med röd curry, potatismos och dressing 
Stekt sillflundra och potatismos 

 

 

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 19 Oktober 
Spagetti och köttfärssås 
Spagetti med morots-och linssås 
 
Tisdag 20 Oktober 
”Korv special”  
Varmkorv/grillkorv, korvbröd, potatismos och dressing 
Veggiekorv, korvbröd, potatismos och dressing 
Rotmos och rimmad bog 
 
Onsdag 21 Oktober 
Stekt fisk, potatis, kall dillsås och morotsklyftor 
Broccolilåda med ädelost 
 
Torsdag 22 Oktober  
Hedvigsoppa, bröd, bordsmargarin och pålägg 
Potatis- och purjolökssoppa, bröd, bordsmargarin och pålägg 
Frukt 
Potatisgratäng med skinka 
 
Fredag 23 Oktober 
Kycklinggryta med morot och squash, potatis/matkorn 
Asiatisk gryta och potatis 

 

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

 

Med reservation, för ändringar 



 


