
Matsedel för restaurang Sjöängen   
Vecka 4                                                               

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

Måndag 21 Januari 
Sprödbakad fisk med potatis och remouladsås 
Kikärtspaj och salladsbuffé 
Rotfruktsgratäng 

 
 
Tisdag 22 Januari 
Lasagne med grönsaker och tomat, salladsbuffé med coleslawe 
Rimmad nötbog med potatismos, brysselkål och senap 

 
Onsdag 23 Januari  
Kyckling med tacosmak, klyftpotatis och matvete  
Böngulasch med klyftpotatis  
 
 
Torsdag 24 Januari 
Ugnspannkaka med sylt och salladsbuffé med bönröra 
Ärtsoppa med rimmat fläsk 
 
 
Fredag 25 Januari 
Köttfärslimpa med potatis, skysås, ugnsbakad kål och lingonsylt 
Lins och rödbetsbiffar med potatis, örtsås, ugnsbakad kål 

 

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

Med reservation, för ändringar 

 

 



Matsedel för restaurang Sjöängen   
Vecka 5                                                              

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

 

Måndag 28 Januari 
Ugnsstekt falukorv med pasta, grönsaksblandning   
Indisk kikärtsgryta med makaronipennor, ugnsrostade grönsaker 
Jansson frestelse, ägghalvor 

 
 
Tisdag 29 Januari 
Fisk Elisabeth, potatismos, majs och ärter,  Alt: stekt sillflundra 
Kidneybönbiffar med potatismos, ärter och majs 
Köttbullar med potatismos, lingonsylt 

 
 
Onsdag 30 Januari  
Raggmunk med rökt strimlad skinka, lingonsylt  
 
 
Torsdag 31 Januari 
Potatis och purjolökssoppa, bröd, bordsmargarin och pålägg 
Broccolisoppa 
 
 
Fredag 1 Februari 
Vegetariska dagen 
Grönsaksbiffar med dressing, klyftpotatis  
 

 

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

Med reservation, för ändringar 



Matsedel för restaurang Sjöängen   
Vecka 6                                                            

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

 

Måndag 4 Februari 
Kyckling Tikka Masala, pastaskruvar broccolibuketter 
Orientalisk gryta med kokosmjölk, pasta 

 
Tisdag 5 Februari 
Pytt i panna med rödbetor 
Rotsakspytt i panna 

 
Onsdag 6 Februari 
Stekt fiskfilé med kokt potatis, stuvad spenat 
Morotsbiff med potatis, stuvad spenat 
Pastagratäng 
 
Torsdag 7 Februari 
Chili con carne, ris, baguette 
Chili sin carne, ris, baguette 
 
 
Fredag 8 Februari 
Bogstek med potatis, gräddsås, brynt brysselkål och äppelmos, 
Vegetarisk schnitzel, kokt potatis, vitlökssås 

 

 

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

Med reservation, för ändringar 

 

 



Matsedel för restaurang Sjöängen   
Vecka 7                                                               

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

 

Måndag 11 Februari 
Potatisbullar med bacon och lingonsylt 
Potatisbullar, bönor och linsröra och lingonsylt 

 
 
Tisdag 12 Februari 
Köttbullar med kokt potatis, skysås och grönsaksblandning, 
lingonsylt  
Böngryta med ostcremé, potatis och ugnsstekt kål 
 

 
Onsdag 13 Februari 
Fisk Bordelaisé med potatismos  
Kikärtsbiff med potatismos 
Grönsakskaka 
 
 
Torsdag 14 Februari 
Tomatsoppa med pasta, bordsmargarin, bröd och pålägg 
Skånsk kålsoppa 
Frukt 
 
 
Fredag 15 Februari 
Stekt kyckling med klyftpotatis, skysås och broccolibuketter, gelé 
Medelhavsplättar med klyftpotatis, tzatsiki 

 

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

Med reservation, för ändringar 



 


