
 

               

                                                                           Menyvecka Matservice vecka 14 
 

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

 
 
Lunch 

Chili con carne 
med ris, sallad  

Lertallrikssill med 
kokt potatis, ärter 
och morötter 

Korvgryta med 
tomat och paprika, 
kokt potatis och 
grillgrönsaker 

Blomkålssoppa 
med bacon, bröd, 
bordsmargarin  
och pålägg.  

Sprödbakad fisk 
med potatis, 
dillmajonnäs och 
morotsmix 

Spaghetti, 
köttfärssås och 
grönsaksblandning 
med romanescokål 

Kycklinggratäng 
kokt potatis, 
grönsaksmix med 
vaxbönor 

 
Dessert 

Nyponsoppa Brylépudding med 
caramelsås 

Inlagda aprikoser 
med grädde 

Ostkaka med sylt 
och grädde 

Äppelmos och 
mjölk 

Björnbärskompott Cheesecake 

 
Alternativ v 14 

 
 

Alt. B  
 
Fiskgratäng med spenat och mango, kokt potatis och 
herrgårdsgrönsaker 

 Alt. C Stekt falukorv med potatismos och herrgårdsgrönsaker 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                

                                                     
                                                     Menyvecka Matservice vecka 15 

 
 Måndag 6/4 Tisdag 7/4 Onsdag 8/4 Torsdag 9/4 

Skärtorsdagen 
Fredag 10/4 
Långfredagen 

Lördag 11/4 
Påskafton 

Söndag 12/4 
Påskdagen 

 
 
Lunch 

Bräckt skinka 
med kokt potatis 
och stuvad spenat 

Bogstek med potatis 
i ugn, gräddsås, 
blomkål och 
broccolibuketter, 
äppelmos 

Isterband med 
stuvad potatis 
och 
smörglaserade 
rödbetor 

Köttfärssoppa med 
bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg.  

Påskskinka med 
kokt potatis och 
mimosasallad, 
gröna grönsaker 

Påskbuffé  Inkokt lax, potatis, 
dillmajonäs, grön 
grönsaksblandning 

 
Dessert 

Nyponsoppa Brylépudding med 
caramelsås 

Aprikoskräm Pannkaka med sylt 
och grädde 

Chokladpudding 
med 
mandarinklyftor 

Påskbakelse Toscakaka  

 
Alternativ v 15 

 
 

Alt. B 
 
Sprödbakad fisk med potatis, remouladsås och 
bukettgrönsaker 

 Alt. C Pannbiff, potatis, skysås, grönsaker och lingonsylt 

 



               
                                                            
                                 
                                                                                     
                                                                                                                                                                                

 
                    
                                                         
 

 
                                                      Menyvecka Matservice vecka 16 

 
 Måndag 13/4 

Annandag Påsk 
Tisdag 14/4 Onsdag 15/4 Torsdag 16/4 

 
Fredag 17/4 
 

Lördag 18/4 
 

Söndag 19/4 
 

 
 
Lunch 

Lammfärsbiffar 
med ugnstekt 
potatis, 
vitlöksdressing, 
sallad, bröd och 
bordsmargarin 
 

Ugnstekt kyckling 
med aromsmör och 
potatisgratäng, 
grönsaker med 
romanescokål 

Pepparrotskött, 
potatis och 
rotfruktsmix 

Ärtpuré med 
topping, bröd, 
bordsmargarin och 
köttpålägg.  

Potatisbullar med 
bacon, sallad och 
lingonsylt 

Stekt fisk med 
remouladsås, kokt 
potatis och 
finriven morot 

Wallenbergare med 
potatismos, ärter, 
skirat smör och 
lingonsylt 

 
Dessert 

Jordgubbskompott Saftsoppa Inlagda päron 
och grädde 

Ostkaka med sylt Hallonkräm Citronfromage Körsbärspaj med 
vaniljsås 

 
Alternativ v 16 

 
 

Alt. B     
 
Köttbullar, potatis, skysås, broccolibuketter och lingonsylt 

 Alt. C Rotfruktsplättar med rökt skinka, broccolibuketter och 
lingonsylt 

 



 
 
                                                                
                         
                                                                                                                                                                    

 
 
 
 

 
                                                     Menyvecka Matservice vecka 17 

 
 Måndag 20/4 

 
Tisdag 21/4 Onsdag 22/4 Torsdag 23/4 Fredag 24/4 Lördag 25/4 Söndag 26/4 

 
 
Lunch 

Stekt sillflundra 
med krämig 
purjolök, kokt 
potatis och tärnade 
morötter 

Lasagne med 
amerikansk 
grönsaksblandning 

Sprödbakad fisk 
med kokt potatis, 
stuvad spenat och 
rotfruktsstrimlor 

Hedvigsoppa med 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg.  

Nötköttsgryta a´la 
Strindberg med 
potatis och 
grönsaksblandning 
med romanescokål 

Färsbiffar med 
kokt potatis, 
svampsås och 
bukettgrönsaker 

Porterstek med 
gräddsås, kokt 
potatis, 
värdshusgrönsaker, 
inlagd gurka 

 
Dessert 

Blåbärssoppa Fruktcocktail med 
vispad grädde 

Björnbärskräm Mannagryns-
pudding med sylt 

Ananaskompott Inlagda persikor 
och grädde 

Prinsesstårta 

 
Alternativ v 17 

 
 

Alt. B     
 
Raggmunk med stekt fläsk, ärtor och morötter, lingonsylt 

 Alt. C Fiskburgare, potatismos, dressing, ärter och morötter 

 
              



                                                  
 


