
 
Matsedel för restaurang Sjöängen   
Vecka 48    

                                                

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

Måndag 29 November 
Korv Stroganoff med ris 
Grön Stroganoff med ris 
 
Tisdag 30 November 
Medelhavsgratinerad fisk och potatismos 
Currydoftande vitkålspaj 
 
Onsdag 1 December 
Pasta med skinksås, salladsbuffé med rotfrukter 
Pasta med spenat och ostsås, salladsbuffé med rotfrukter 
 
Torsdag 2 December 
Stekt kyckling med rotfruktsgratäng, salladsbuffé med tabbouleh 
och hummus 
Falafel med rotfruktsgratäng, salladsbuffé med tabbouleh och 
hummus 
Ärtsoppa med fläsk, bröd, bordsmargarin och pålägg 
 
Fredag 3 December 
Potatisbullar med bacon- och rotsaksfräs, lingonsylt 
Potatisbullar med bön-och rotsaksfräs, lingonsylt 
”Kökets val” 

 

 

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

Med reservation, för ändringar 



 

Matsedel för restaurang Sjöängen   

Vecka 49    

                                                

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

Måndag 6 December 
Pyttipanna med smörglaserade rödbetor 
Grönsakspyttipanna med smörglaserade rödbetor 

 
Tisdag 7 December 
Pastagratäng med kyckling, brynta grönsaker 
Pasta puttanesca 
 
Onsdag 8 December 
Stekt fisk, potatis, kall kaviarsås och broccolibuketter 
Gnocci med KarlJohansvamp, salvia och pecorino 
 
Torsdag 9 December 
Tomatsoppa med pastasnäckor, bröd, bordsmargarin och pålägg 
Säsongens frukt 
 
Fredag 10 December 
Vi firar Nobeldagen 

Köttfärsbiff med ugnsstekt potatis och bearnaisesås 
Selleribiff med ugnsstekt potatis och bearnaisesås 

Dessert: Fruktsallad med grädde 

 

 

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

Med reservation, för ändringar 



 

Matsedel för restaurang Sjöängen   

Vecka 50    

                                                

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

Måndag 13 December ”Luciadagen” 
Risgrynsgröt och linssoppa, bröd, bordsmargarin och julskinka 
Lutfisk, kokt potatis, bechamelsås, ärter, senap och kryddpeppar 
Pepparkaka och frukt 

 
Tisdag 14 December   
Kycklinggryta med morot och zucchini, potatis 
Asiatisk grönsaksgryta med curry, potatis 
 
Onsdag 15 December 
Spagetti och köttfärssås 
Broccoli och pastagratäng 
 
Torsdag 16 December 
Fiskburgare med potatismos och dillmajonäs 
Grönsaksburgare med potatismos och örtmajonäs 
 
Fredag 17 December  
Helstekt fläskkotlettrad, potatis, gräddsås, brynt kål och 
äppelmos 
Soyalimpa, potatis, gräddsås, brynt kål och äppelmos 

 

 

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

Med reservation, för ändringar 



 

 


