
 

 

                                              

 

 

                                                             Menyvecka Matservice vecka 35 

 

                                                                 Måndag 29/8 Tisdag 30/8 Onsdag 31/8 Torsdag 1/9 Fredag 2/9 Lördag 3/9 Söndag 4/9 

 
 
Lunch 

Småkorv med stekt 
potatis och stuvad 
spenat, slantade 
morötter 
 

Kyckling med 
klyftpotatis, 
bearnaisesås och 
grönsaksblandning 
med vaxbönor 
 

Köttsoppa med 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 

Pannbiff med stekt 
lök, potatismos och 
brynt kål 
 

Kycklinggryta 
med morot och 
squash, potatis, 
brytbönor 
 

Fiskgratäng med 
tomat och basilika, 
kokt potatis och 
sallad 
 

Örtgratinerad 
kassler med 
potatis- och 
palsternacksmos, 
bukettgrönsaker 
 

 
Dessert 

Ananaskompott Lingonfromage Kalvdans med sylt 
och grädde 

Nyponsoppa Körsbärskompott Inlagda päron med 
chokladgrädde 

Prinsesstårta 

 

Alternativ v 35 

                           

 
Alt. B   

 
Grönsaksbiffar med kokt potatis, gräslökssås och sallad 

 Alt. C Pytt i panna med stekt ägg, rödbetor och sallad 

       



                                                                          

 

                                              

 

 

                                                         

                                                             Menyvecka Matservice vecka 36 

 

 
                                                                 

Måndag 5/9 Tisdag 6/9 Onsdag 7/9 Torsdag 8/9 Fredag 9/9 Lördag 10/9 Söndag 11/9 

 
 
Lunch 

Köttbullar, 
stuvade 
makaroner, ärter 
och morötter 
 

Grillkorv, ugnsstekta 
rotfrukter, 
senapskräm och 
sallad 
 

Sprödbakad fisk 
med potatis, kall 
örtsås och riven 
morot 
 

Skånsk kålsoppa 
med rimmat 
fläsk, bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 

Spaghetti och 
köttfärssås, 
amerikansk 
grönsaksblandning 
 

Ugnsstekt falukorv 
med potatismos och 
grönsaksblandning 
med romanescokål 
 

Dillkött i sås, 
potatis och grön 
grönsaksblandning 
 

 
Dessert 

Brylépudding Aprikoskräm Saftsoppa Äppelkaka med 
kanelgrädde 

Jordgubbsmousse Ananasfil Päron med 
cocostäcke och 
grädde 

 

Alternativ v 36 

 
Alt. B   

 
Fiskgratäng med potatismos och morotsmix 

 Alt. C Leverbiff med kokt potatis, skysås, morotsmix och lingonsylt 



                                                                             

 

 

                                             

 

 

                                                             Menyvecka Matservice vecka 37 

 

                                                                 Måndag 12/9 Tisdag 13/9 Onsdag 14/9 Torsdag 15/9 Fredag 16/9 Lördag 17/9 Söndag 18/9 

 
 
Lunch 

Sjömansbiff med 
brytbönor 
 

Bogstek av fläsk 
med potatis, 
gräddsås, 
äppelmos, brynt 
vitkål 
 

Kycklinggryta med 
indisk kryddning, 
pasta och 
brytbönor 
 

Spenatsoppa med 
ägghalvor, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 

Cevapcicilimpa med 
potatis, gräddsås, 
ärter majs och 
paprikablandning 
 

Stekt fisk med 
potatismos, 
äpple och 
gurksallad 
 

Kålpudding med 
potatis och skysås, 
rotfruktsmix, 
lingonsylt 
 

 
Dessert 

Mangosoppa med 
äpple 

Bärkompott Drottningmousse Paj med 
rabarberkompott 

Fruktsoppa Inlagda persikor 
med gräddmjölk 

Fruktsallad och 
vispad grädde 

 

Alternativ v 37 

 

 
Alt. B  

 
Pannkaka med sylt och grädde, sallad 

 Alt. C Stek kycklingfilé med currysås, ris och sallad 



                                                                                          

 

                                          

                                                            

 

 

                                              

 

                                                             Menyvecka Matservice vecka 38 

 

                                                                 Måndag 19/9 Tisdag 20/9 Onsdag 21/9 Torsdag 22/9 Fredag 23/9 Lördag 24/9 Söndag 25/9 

 
 
Lunch 

Roslagsströmming 
med potatismos, 
ärter och morötter 
 

Gräddstuvad pytt i 
panna med stekt 
ägg, inlagda 
rödbetor och sallad 
 

Chili con carne 
med bulgur och 
persiljeglaserade 
vaxbönor 
 

Grönsakssoppa med 
rimmad bog, bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 
 

Korvbuffé med 
klyftpotatis och 
coleslaw 
 

Fiskburgare 
med potatismos 
och råriven 
morot 
 

Långstekt 
fläskkarré med 
potatisgratäng och 
tomatsallad 
 

 
Dessert 

Päronkräm Rårörda lingon och 
gräddmjölk 

Blåbärssoppa Mannagrynspudding 
och sylt 

Katrinplommon-
kompott 
 

Nyponsoppa Bärpaj med 
vaniljsås 

 

Alternativ v 38 

 
Alt. B  

 
Sprödbakad fisk, potatismos, remouladsås och sallad 

 Alt. C   Potatisbullar med korvslantar, sallad och lingonsylt 



              

                                                               

 

 

                                              

 

 

                                                             Menyvecka Matservice vecka 39 

 

                                                                 Måndag 26/9 Tisdag 27/9 Onsdag 28/9 Torsdag 29/9 Fredag30/9 Lördag 1/10 Söndag 2/10 

 
 
Lunch 

Höstgryta med 
bogfläsk, svamp 
och plommon, 
potatis, brysselkål 
 

Raggmunk med 
bacontärningar, 
rotfrukter och 
lingonsylt 
 

Köttfärssoppa, 
bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 
 

Fläskköttgryta 
med champinjoner 
och morötter, 
potatis, sallad 
 

Ugnsstekt 
kyckling med 
bulgur, currysås 
och 
bukettgrönsaker 
 

Sprödbakad fisk 
med potatis, 
kaviarsås, ärter, 
majs och 
paprikablandning 
 

Plommonspäckad 
köttfärslimpa, 
potatis, skysås, 
bukettgrönsaker 
och lingonsylt 
 

 
Dessert 

Lingonfromage Aprikoskräm Pannkaka med sylt 
och grädde 
 

Hallonkräm Ananaskompott Inlagda päron 
med vispad 
grädde 

Kanelstekta äpplen 
och grädde 

 

Alternativ v 39 

 
Alt. B  

 
Leklustans grönsaksgryta, (lök, paprika, morot, tomat, 
champinjoner) potatis och bukettgrönsaker 

 Alt. C  Köttfärsjärpe med potatis, skysås, inlagd gurka och 
bukettgrönsaker 



 


