
Matsedel för restaurang 
Sjöängen   
Vecka 5                                                              

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

 

Måndag 30 Januari 
Kycklinggryta med zucchini och morot, potatis 
Indisk kikärtsgryta och potatis 
 
 
Tisdag 31 Januari 
Pastagratäng med skinka, grönsaksblandning 
Pastagratäng med linser, grönsaksblandning 

 
Onsdag 1 Februari 
Sprödbakad fisk, potatis och kall kaviarsås 
Currydoftande vitkålspaj 
 
 
Torsdag 2 Februari 
Grönsaksbiff, potatismos, dressing och salladsbuffé med bönor 
 
Fredag 3 Februari  
Chili con carne och ris 
Chili con quorn och ris 
 

 

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 6 Februari 
Ugnsstekt falukorv och pasta 
One-pot pasta med bönor och soltorkade tomater 
 
 
Tisdag 7 Februari 
Fiskgratäng med dill, potatismos 
Grönkålsgratäng med ost och soltorkade tomater 
 

Onsdag 8 Februari 
Tacogratäng och salladsbuffé med matvete 
Auberginegratäng och salladsbuffé med matvete 
 
Torsdag 9 Februari 
Cowboysoppa, bröd, bordsmargarin och pålägg 
Frukt 
 
Fredag 10 Februari 
Bogstek, potatis, gräddsås och äppelmos, salladsbuffé med 
brysselkål 
Rotfrukts-och grönkålsbiffar, potatis, örtsås och salladsbuffé med 
brysselkål 
 

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 13 Februari   
Pasta, kycklingsås med äpple och chili 
Tiktok-pasta (ost,tomat,vitlök o basilika) 

 
Tisdag 14 Februari  ”Alla Hjärtans dag”  
Pyttipanna och inlagda rödbetor 
Rotfruktspyttipanna och inlagda rödbetor 

 
Onsdag 15 Februari 
Stekt fisk, potatis och kall dillsås 
Grönsaksbiff, potatis och kall sås 
 
Torsdag 16 Februari 
Chiligryta, nachochips och bulgur 
Afrikansk vitkålsgryta och bulgur 
 
Fredag 17 Februari  
Färsbiff, potatisgratäng och grönsaksblandning 
Vegetarisk schnitzel, potatisgratäng och grönsaksblandning 
 

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

Med reservation, för ändringar 

 
 



Matsedel för restaurang 
Sjöängen  
  
Vecka 8 
Sportlov 

 

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

Måndag 20 Februari 
Kalops, potatis och inlagda rödbetor  
 
Tisdag 21 Februari 
Kokt fisk, ägg-och persiljesås och grönsaksblandning 
                 

Onsdag 22 Februari 
Potatismos och grillkorv 
Alt: Rotmos och fläsklägg 
 
Torsdag 23 Februari 
Potatis-och purjolökssoppa, bröd, bordsmargarin och pålägg 
Frukt 
 
Fredag 24 Februari 
Biff á la Lindström i ugn, potatis och skysås 

 

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

 

Med reservation, för ändringar 

 


