
  
 

Menyvecka Matservice vecka 30 
 

 Måndag 23/7 Tisdag 24/7 Onsdag 25/7 Torsdag 26/7 Fredag 27/7 Lördag 28/7 Söndag 29/7 
Lunch Raggmunk med 

stekt fläsk och 
vitkålslingon 

Biff á la 
Lindström, potatis, 
gräddsås, inlagd 
gurka, ärter och 
morötter 

Kyckling i 
dragonsås, potatis 
och 
slottsgrönsaker 

Köttfärssoppa, bröd, 
smör, pålägg 

Sprödbakad 
fisk, potatis, 
kall kaviarsås 
och ärtor 

Pannbiff, potatis, 
skysås, 
sommarblandning
, lingonsylt 

Pepparrotskött, 
potatis, 
minimorötter, 
inlagd gurka 

Dessert Hallonkräm Inlagda aprikoser, 
vispad grädde 
med hackad 
choklad 

Krusbärskompott Mannagrynspudding 
med bärsås 

Päronkräm Våffelstrut med 
jordgubbsgrädde 

Fruktsallad och 
lättvispad grädde 

 
Alternativ v 30 

 
 

Alt. B  
 
Kåldolmar, kokt potatis, skysås, grönsaksblandning och 
lingonsylt 
 

Alt. C     Sprödbakad fisk, potatismos, remouladsås, 
grönsaksblandning 

 
 



 
 

  
 

Menyvecka Matservice vecka 31 
 

 Måndag 30/7 Tisdag 31/7 Onsdag 1/8 Torsdag 2/8 Fredag 3/8 Lördag 4/8 Söndag 5/8 
 
 
Lunch 

Matjessill med 
kokt potatis, 
gräddfil, gräslök 
och sallad 

Grönsaksfat med 
sommarprimörer, 
potatis, kassler 
och ostsås 

Pytt i panna med 
stekt ägg, inlagda 
rödbetor och 
Birgittasallad 

Grönsakssoppa 
med 
kalvfrikadeller, 
bröd, smör och 
pålägg 

Fisk i ugn med 
rotfrukter, potatis, 
ärter  

Gulaschgryta med 
bulgur och brynta 
grönsaker 

Stekt kyckling, 
potatis, gräddsås, 
inlagd gurka, 
blandade 
sommargrönsaker 
och gelé 

 
Dessert 

Fruktsoppa Brylépudding med 
caramelsås 

Aprikoskräm Ostkaka med sylt 
och grädde 

Björnbärskompott Citronfromage Prinsesstårta 

 
Alternativ v 31 

 
 

Alt. B  
 
Leverbiff, potatis, skysås, slottsgrönsaker lingonsylt 

 Alt. C Kycklingklubba, ris och kall sås med mango chutney samt 
slott 
slottssgrönsaker 



 
 

  
 

Menyvecka Matservice vecka 32 
 

 Måndag 6/8 Tisdag 7/8 Onsdag 8/8 Torsdag 9/8 Fredag 10/8 Lördag 11/8 Söndag 12/8 
 
 
Lunch 

Ugnstekt falukorv 
med potatismos och 
amerikansk 
grönsaksblandning  

Köttbullar, 
stuvade 
makaroner och 
minimorötter 

Potatisgratäng 
med skinka och 
bukettgrönsaker 

Ängamatssoppa, 
bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 

Stekt fisk i ugn 
med potatis, 
remouladsås och 
slantade morötter 

Kycklinggryta, 
kokt potatis, 
broccolibuketter 

Nötstek med 
svampsås, 
potatisgratäng och 
grönsaksmix med 
vaxbönor, samt 
svartvinbärsgelé 

 
Dessert 

Inlagda persikor och 
gräddmjölk 

Saftsoppa Jordgubbsfromage Rulltårtans dag 
Rulltårtsbakelse 

Nyponsoppa Fruktcocktail och 
grädde 

Blåbärspaj med 
vaniljsås 

 
Alternativ v 32 

 
 

Alt. B  
 
Gratinerad kassler med potatismos och sautégrönsaker 

 Alt. C Fiskgryta med kokt potatis och sautégrönsaker 

 


