
Matsedel för restaurang 
Sjöängen   
Vecka 48    

                                                

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

Måndag 28 November 
Pasta carbonara och salladsbuffé med rotfrukter 
Pasta Puttanesca och salladsbuffé 
 
 
Tisdag 29 November 
Fisk Bordelaise, potatis och salladsbuffé 
Currydoftande vitkålspaj och salladsbuffé 
 
 
Onsdag 30 November 
Köttfärslimpa, potatis, brynt kål, skysås, lingonsylt och salladsbuffé 
Ost och grönsaksbiffar med helstekt potatis, vitlökssås och 
salladsbuffé 
 
 
Torsdag 1 December 
Thaikyckling med grön curry, ris och salladsbuffé 
Indisk vegocurry, ris och salladsbuffé 
 
 
Fredag 2 December 
Varmkorv, potatismos, gurkmajonäs och salladsbuffé 
Vegokorv, potatismos, gurkmajonäs och salladsbuffé 

 

 

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 5 December 
Sprödbakad fisk, potatis, kall dillsås och salladsbuffé med matvete 
Gnocci med Karl Johansvamp, salvia och pecorino, salladsbuffé 

 
 
Tisdag 6 December 
Spagetti och köttfärssås, salladsbuffé 
Spagetti och tomatsås med gula linser, salladsbuffé 
 
 
Onsdag 7 December 
Broccolisoppa, bröd, bordsmargarin och pålägg 
Säsongens frukt 
 
 
Torsdag 8 December 
Potatisbullar med korvtärningar, lingonsylt och salladsbuffé 
Alt: Blodpudding 
 
 
Fredag 9 December  ”Vi firar Nobeldagen” 
Stekt kycklingfilé, klyftpotatis och bearnaisesås, salladsbuffé 
Dessert: Fruktsallad och 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 12 December  
Pyttipanna, rödbetor och salladsbuffé 
Rotfruktspyttipanna, rödbetor och salladsbuffé 
 
Tisdag 13 December  ”Luciadagen” 
Risgrynsgröt 
Linssoppa 
Bröd, bordsmargarin och pålägg 
Pepparkaka och frukt 
 
Onsdag 14 December 
Pasta Amatricana med kyckling, salladsbuffé 
Tik-tokpasta och salladsbuffé 
 
Torsdag 15 December 
Fiskburgare, potatismos, dillmajonäs och salladsbuffé 
Grön burgare, potatismos, dillmajonäs och salladsbuffé 
 
Fredag 16 December  
Pannbiff, potatis, gräddsås, lingonsylt och salladsbuffé 
Soyalimpa, potatis, gräddsås, brynt kål, lingonsylt och salladsbuffé 

 

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

Med reservation, för ändringar 

 

 



 
Matsedel för restaurang 
Sjöängen   
Vecka 51    

                                                

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

 

Måndag 19 December 
Korv Stroganoff och ris, salladsbuffé 
Grön Stroganoff och ris, salladsbuffé 
 
Tisdag 20 December ”Lunchmusik” 
Julbuffé 
 
Onsdag 21 December  
Fiskgryta med saffran, potatis och salladsbuffé 
 
Torsdag 22 December  
Grönkålssoppa, ägghalvor, bröd, bordsmargarin och pålägg 
Säsongens frukt 
 
Fredag 23 December  
Varmkorv, potatismos, rödkål och salladsbuffé 

 

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

Med reservation, för ändringar 

 

 

 

 

 



 


