
Matsedel för restaurang Sjöängen   
 
Vecka 9 

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

 

Måndag 27 Februari 
Sprödbakad fisk, potatis och varm sås med gräslök  
Potatisgratäng med bladspenat och fetaost 
 
Tisdag 28 Februari 
Köttbullar, potatis, skysås, lingonsylt och grönsaksblandning 
Rotfrukts-och grönkålsbiffar, potatismos, stekt lök och lingonsylt 

 
Onsdag 1 Mars 
Kyckling Tikka Masala, pasta och salladsbuffé med matvete 
Pasta med tomatsås och linser, salladsbuffé med matvete 
 
Torsdag 2 Mars 
Kebab med tortillas,ris och dressing 
Grönsaksgryta med linser, tortillas, ris och dressing 
 
Fredag 3 Mars  
Korvbuffé och potatismos 
Vegokorv och potatismos 
 

 

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

 

Med reservation, för ändringar 

 



 

Matsedel för restaurang Sjöängen   

Vecka 10 

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

 

Måndag 6 Mars 
Spagetti och köttfärssås 
Spagetti al Arrabiata 
 
 
Tisdag 7 Mars   
Stekt fisk, potatis och Sandefjordsås 
Risotto 
 

Onsdag 8 Mars 
Fläskköttgryta med äpple och curry, potatis och salladsbuffé med 
brysselkål 
Dhal (indisk gryta med gula ärter) matvete 
 
Torsdag 9 Mars 
Broccolisoppa, bröd, bordsmargarin och pålägg 
Frukt 
 
Fredag 10 Mars 
Stekt kyckling med klyftpotatis och bearnaisesås 
Morotsbiffar med klyftpotatis och bearnaisesås 
 

 

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

Med reservation, för ändringar 



 

Matsedel för restaurang Sjöängen   
Vecka 11 

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

 

Måndag 13 Mars 
Korv Stroganoff och bulgur 
Grön Stroganoff och bulgur 
 
 
Tisdag 14 Mars 
Köttfärs i ugn, potatis, skysås och lingonsylt 
Soyafärs i ugn, potatis, skysås och lingonsylt 
 
 
Onsdag 15 Mars 
Fiskburgare, potatismos och remouladsås 
Grön burgare, potatismos och remouladsås 
 
 
Torsdag 16 Mars   
Pasta med tomatsås och salladsbuffé med linser 
 
 
Fredag 17 Mars 
Potatisbullar med bacon och rotsaksfräs, lingonsylt 
Potatisbullar med rotsaksfräs, lingonsylt 
 

 

 

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

Med reservation, för ändringar 



 
 
Matsedel för restaurang Sjöängen   
Vecka 12 

 

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

Måndag 20 Mars 
Pyttipanna och inlagda rödbetor 
Rotfruktspyttipanna och inlagda rödbetor 

 
Tisdag 21 Mars 
Lasagne 
Lasagne med morot och vitkål 

 
Onsdag 22 Mars 
Sprödbakad fisk, potatis och kall dillsås 
Spenat-och ostpaj 
 
Torsdag 23 Mars 
Kycklingsoppa med nudlar, bröd, bordsmargarin och pålägg 
Fridas grönsakssoppa, bröd, bordsmargarin och pålägg 
Frukt 
 
Fredag 24 Mars 
Grönsaksbiffar med potatisgratäng 

 

 

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

Med reservation, för ändringar 

 


