
                                                                                                                                                                                             

                                                               

 

 

                                              

 

                                                                      Matservice vecka 48 

                                                                 Måndag 
29/11 

Tisdag 30/11 Onsdag 1/12 Torsdag 2/12 Fredag 3/12 Lördag 4/12 Söndag 5/12 
2:a advent 

 
 
Lunch 

Stekt korv med 
stuvad potatis 
och 
smörglaserade 
rödbetor  
 

Kycklinggratäng med 
Ajvar (grönsaksröra 
med paprika och 
aubergine) 
klyftpotatis och 
amerikansk 
grönsaksblandning  
 

Korv Stroganoff 
med ris och 
grönsaksblandning 
med vaxbönor  
 

Ärtsoppa med 
fläsk, bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 

Medelhavsgratinerad 
fisk, potatismos och 
bukettgrönsaker  
 

Pasta med 
skinksås och 
höstens 
rotfrukter 
 

Örtstekt fläskkarré 
med kokt potatis, 
skysås, brysselkål 
och äppelmos  
 

 
Dessert 

Äppelkräm Ananaskompott Lingonfromage Pannkaka med 
sylt och grädde 

Björnbärskräm Äppelkompott Päronkaka med 
kardemumma och 
vispad grädde 

 

Alternativ v 48 

 
Alt. B  

 
Köttbullar med potatismos, lingonsylt och 
värdshusgrönsaker 

 Alt. C  Sprödbakad fisk med kokt potatis, dillmajonnäs och 
värdshusgrönsaker 

 



               

                                                               

 

 

                                              

 

                                                                      Matservice vecka 49                                                                                                               

                                                                 Måndag 6/12 Tisdag 7/12 Onsdag 8/12 Torsdag 9/12 Fredag 10/12 
Vi firar Nobeldagen 

Lördag 11/12 Söndag 12/12 
3:e advent  

 
 
Lunch 

Stekt kyckling med 
rotfruktsgratäng 
och sallad  
 

Potatisbullar med 
bacon och 
rotsaksfräs, 
lingonsylt, sallad 
 

Gräddstuvad pytt i 
panna med stekt 
ägg, 
smörglaserade 
rödbetor 
 

Potatis och 
purjolökssoppa 
med bröd, 
bordsmargarin 
och köttpålägg  
 

Förrätt: 
Västerbottenpaj  
 
Varmrätt: 
Köttfärsbiff med hel 
ugnsstekt potatis, 
bearnaisesås och 
strimlade rotfrukter 
 

Pastagratäng med 
kyckling och grön 
grönsaksblandning 
 

Pepparrotskött i 
sås och kokt 
potatis, 
persiljeglaserad 
blomkål 
 

 
Dessert 

Jordgubbskräm Persikor och 
vispad grädde 

Körsbärskompott Kalvdans med 
vispad grädde 
och sylt 

Fruktsallad med 
grädde 

Päron och 
gräddmjölk 

Mjuk pepparkaka 
med lingonglasyr 

 

Alternativ v 49 

 
Alt. B  

 
Kalvsylta med kokt potatis, rödbetssallad och grönsaksblandning med 
romanescokål 
 

 Alt. C  Fläskpannkaka med lingonsylt och grönsaksblandning med romanescokål 

 



 

                                                                             

 

 

                                              

 

                                                       

                                                                    Matservice vecka 50 

                                                                 Måndag 13/12 
Luciadagen  

Tisdag 14/12 Onsdag 15/12 Torsdag 16/12 Fredag 17/12 Lördag 18/12 Söndag 19/12 
4:e advent 

 
 
Lunch 

Lutfisk med kokt 
potatis, 
béchamelsås, 
ärter, 
senap och 
kryddpeppar  
 

Frukostkorv med 
potatismos, 
blandade 
sommargrönsaker  
 

Färsfrestelse med 
ärter och morötter 
 

Linssoppa, bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 
 

Kycklinggryta 
med morot och 
zucchini, potatis, 
vaxbönor  
 

Spaghetti och 
köttfärssås, 
morotsmix 
 

Färsbiff med 
potatisgratäng, 
bukettgrönsaker 
och lingonsylt 
 

 
Dessert 

Saftsoppa Jordgubbsmousse 
 

Aprikoskräm Saffranspannkaka 
med sylt 

Björnbärskompott Nyponsoppa Våffla med 
hallongrädde 

 

Alternativ v 50 

 
Alt. B  

 
Grönsaksbiff med potatismos och broccolibuketter 

 Alt. C  Fiskgratäng med kokt potatis och broccolibuketter 

 

 



                                

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 


