
 
 

 
 
 

                                                          Matservice  Menyvecka 5 
                                                                                                                            
                                                                 Måndag 1/2 Tisdag 2/2 

 
Onsdag 3/2 
 

Torsdag 4/2 Fredag 5/2 Lördag 6/2 Söndag 7/2 

 
 
Lunch 

Stekt sillflundra 
med krämig 
purjolök och 
kokt potatis, 
rotfruktsstrimlor 
 

Nötgryta á la 
Strindberg potatis 
och grön 
grönsaksblandning  
 

Sprödbakad fisk 
med potatismos, 
remouladsås och 
morotsklyftor 
 

Ärtsoppa med 
rimmat fläsk, 
bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 

Köttfärs i ugn med 
potatis, skysås, 
grönsaksblandning 
och lingonsylt 
 

Ost och kycklingsås 
med äpple och 
chili, pasta och 
broccolibuketter 
 

Portergryta med 
potatis och 
grönsaksblandning 
med romanescokål 
 

 
Dessert 

Fruktkompott 
 

Persikor och vispad 
grädde 

Jordgubbskräm Pannkaka, sylt 
och grädde 

Ananaskompott Chokladmousse Bärpaj med 
vaniljsås 
 

 
Alternativ v 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alt. B 

 
Rotfruktsmedaljonger, stekta korvslantar, broccolibuketter och  
lingonsylt 
 

 Alt. C Husmansjärpe med potatismos, ärter och  
morötter, inlagd gurka 



                                                                                                                                                                                
                                                                                         

 
 
 

                                                          Matservice  Menyvecka 6 
                                                                                                                            
                                                                 Måndag 8/2 Tisdag 9/2 

 
Onsdag 10/2 
 

Torsdag 11/2 Fredag 12/2 Lördag 13/2 Söndag 14/2 

 
 
Lunch 

Grillkorv med 
potatismos, 
rostad lök, 
grillgurka och 
sallad  
 
 

Bogstek av fläsk, 
kokt potatis, 
gräddsås, 
brysselkål och 
äppelmos 
 

Tisdagssoppa 
(korngryn, 
rimmat fläsk, 
rotfrukter)bröd 
och 
bordsmargarin  
 

Kycklinggryta med 
zucchini och morot, 
kokt potatis, 
vaxbönor  
 

Fisk Bordelaise 
med potatismos 
och 
broccolibuketter 

Lasagne med morot 
och vitkål, gröna 
grönsaker 
 

Alla hjärtans dag 
Nötstek, potatis, 
gräddsås, ärter och 
morötter, gelé 
 

 
Dessert 

Fruktsoppa Saftsoppa Körsbärspaj och 
vaniljsås 

Persikor och 
gräddmjölk 

Citronfromage Björnbärskräm Chokladtårta 
 

 
 
Alternativ v 6 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                               

 
Alt. B 

 
Broccolimedaljong med potatismos, kall sås och morotsmix 
 

 Alt. C Sprödbakad fisk med potatis, kall sås och morotsmix 



                                 
                                                        

 
 
 

                                                          Matservice  Menyvecka 7 
                                                                                                                            
                                                                 Måndag 15/2 Tisdag 16/2 

 
Onsdag 17/2 
 

Torsdag 18/2 Fredag 19/2 Lördag 20/2 Söndag 21/2 

 
 
Lunch 

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

Fettisdagen 
Färsbiff, potatis, 
löksky och grön 
grönsaksblandning 
 

Pasta och 
köttfärssås, riven 
morot 
 

Gulaschsoppa 
med bröd, 
bordsmargarin 
och pålägg 
 

Potatisbullar med 
korvslantar, 
sallad och 
lingonsylt 
 

Stekt fiskfilé, potatis 
och kall kaviarsås, 
persiljeglaserade 
morotsklyftor 
 

Pepparrotskött i 
sås, potatis och 
bukettgrönsaker 
 

 
Dessert 

Nyponsoppa Semla Fruktsoppa Kalvdans sylt och 
grädde 

Inlagda päron 
och grädde  
 

Äppelkompott Jordgubbstårta 

 
Alternativ v 7 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Alt. B 

 
Färsbiff med potatismos, ärter och morötter, lingonsylt 
 

 Alt. C Fläskpannkaka med ärter och morötter, lingonsylt 
 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
 
 

                                                          Matservice  Menyvecka 8 
                                                                                                                            
                                                                 Måndag 22/2 Tisdag 23/2 

 
Onsdag 24/2 
 

Torsdag 25/2 Fredag 26/2 Lördag 27/2 Söndag 28/2 

 
Lunch 

Färsbiffar, 
potatisgratäng 
och 
broccolibuketter 
 

Ugnsstekt kyckling 
med currysås, 
bulgur och 
grönsaksblandning 
med vaxbönor 
 

Stekt fläsk, 
potatis, löksås 
och slantade 
morötter 
 

Ärtsoppa, bröd, 
bordsmargarin 
och ost 
 

Rotmos med 
fläskkorv, gröna 
ärtor och senap 
 

Kokt fisk, potatis, 
ägg- och 
persiljesås, 
broccolibuketter 
 

Kycklinggratäng från 
Kunghult (dijonsenap 
creme fraiche, dragon) 
med kokt potatis och 
värdshusgrönsaker 
 

Dessert 
Drottning 
mousse 

Fruktcocktail och 
grädde 

Rårörda lingon 
och mjölk 

Pannkaka med 
sylt och grädde 

Citrussoppa Jordgubbskompott Chokladmousse och 
grädde 
 

 
 
Alternativ v 8 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Alt. B 

 
Lasagne och amerikansk grönsaksblandning 
 

 Alt. C Stekt falukorv med potatismos, amerikansk grönsaksblandning 
och grillgurka 



 


