
 
Matsedel för restaurang Sjöängen   
 
Vecka 6                                                            

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

 

Måndag 3 Februari 
Kyckling Tikka Masala, bulgur och matkorn, broccoli 
Orientalisk gryta med kokosmjölk, bulgur och matkorn 
 
 
Tisdag 4 Februari 
Wienerkorv med pasta, dressing 
Grönsakslasagne 

 

Onsdag 5 Februari 
Ugnsstekt fiskfilé, kokt potatis och remouladsås 
Morotsbiff, kokt potatis och remouladsås 
Pastagratäng 
 
 
Torsdag 6 Februari 
Paj med tacokryddad köttfärs 
Grönsakspaj 
Ärtsoppa, bröd och bordsmargarin 
 
 
Fredag 7 Februari 
Bogstek, potatis, gräddsås, grönsaksblandning och äppelmos 
Vegetarisk schnitzel, potatis, vitlökssås och grönsaksblandning 

 

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

Med reservation, för ändringar 



 

Matsedel för restaurang 
Sjöängen   
 
Vecka 7                                                               

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

Måndag 10 Februari 
Potatisbullar med rökt strimlat fläsk, lingonsylt 
Potatisbullar med bönor och linsröra, lingonsylt 

 
 
Tisdag 11 Februari 
Pannbiff, kokt potatis, sås och ugnsstekt kål, lingonsylt 
Böngryta med ostcreme, kokt potatis och ugnsstekt kål 

 
 
Onsdag 12 Februari 
Tomatsoppa med pasta, bröd, bordsmargarin och pålägg 
Frukt 
 
 
Torsdag 13 Februari 
Fisk Bordelaise, potatismos och ärter 
Kikärtsbiff och potatismos 
 
 
Fredag 14 Februari ”Alla Hjärtans dag” 
Stekt kyckling, potatis, sås, grönsaksblandning och gelé 
Currydoftande vitkålspaj och grönsaksblandning 

 

 

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

Med reservation, för ändringar 



 
Matsedel för restaurang 
Sjöängen  
  
Vecka 8 
Sportlov 

 

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

Måndag 17 Feb 

Stekt fläsk, potatis, löksås och slantade morötter 

 

 
Tisdag 18 Feb 

Rotmos, fläskkorv, gröna ärtor och senap 

                 

Onsdag 19 Feb 
Kokt fisk, potatis, ägg-och persiljesås, broccolibuketter 

  

 
Torsdag  20 Feb 
Broccolisoppa, kökets bröd, bordsmargarin och ost 
 
 
Fredag 21 Feb 
Citron och örtbakad karréstek, potatis, gräddsås, och grönsaker 
 

 

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

 

Med reservation, för ändringar 



 

Matsedel för restaurang Sjöängen   
 
Vecka 9 

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

 

Måndag 24 Feb 
Pasta med ost- och skinksås 
Pasta, sås med bladspenat och tomat    
 
 
Tisdag 25 Feb 
Sprödbakad fisk, kokt potatis, kall dillsås och broccolibuketter 
Paj med soltorkade tomater och ost 

 
Onsdag 26 Feb  ”Lunchmusik” 
Ugnsstekt kyckling, ris/potatis och currysås 
Falafel ris/potatis, dressing, picklad rödlök, feferoni och 
rotfruktsmix 
 
 
Torsdag 27 Feb 
Cevapcicilimpa, ugnsstekt potatis och youghurtsås 
Grönsaksbiffar, ugnsstekt potatis och youghurtsås 
Skånsk kålsoppa med rimmad bog 
 
 
Fredag 28 Feb 
”Kökets Val”  
 

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

 

Med reservation, för ändringar 



 

 

 


