
              
                                                  

 
 
 
 

 
 

 
       

Menyvecka Matservice vecka 6 
 

 Måndag 3 /2 Tisdag 4/2 Onsdag 5/2 Torsdag 6/2 Fredag 7/2 Lördag 8/2 Söndag 9/2 

 
 
Lunch 

Lertallrikssill, kokt 
potatis och 
blandade 
sommargrönsaker 

Morots och 
palsternacksbiffar 
med dressing, 
ugnsstekt potatis 
och sallad 

Kyckling med 
indisk kryddning, 
potatis och 
broccoli 

Ärtsoppa, bröd, 
bordsmargarin 
och ost 

Wienerkorv, 
stuvade makaroner 
och grön 
grönsaksblandning 

Ugnsstekt fisk 
med potatis, 
remouladsås och 
bukettgrönsaker 

Wallenbergare med 
potatis, gräddsås, 
värdshusgrönsaker 
och inlagd gurka 

 
Dessert 

Jordgubbskräm Rårörda lingon 
och mjölk 

Persikor och 
gräddmjölk 

Pannkaka med 
sylt och grädde 

Citronfromage Björnbärskräm Jordgubbstårta 

 
Alternativ v 6 

 
 

Alt. B 
 
Kycklingklubba med ris, kall currysås och morotsmix 

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

 



             
                                                  

Menyvecka Matservice vecka 7 
 

 Måndag 10/2 Tisdag 11/2 Onsdag 12/2 Torsdag 13/2 Fredag 14/2 
Alla hjärtans dag 

Lördag 15/2 Söndag 16/2 

 
 
Lunch 

Strömmingslåda 
med potatismos 
och 
rotfruktsstrimlor 

Bogstek med kokt 
potatis, gräddsås, 
brysselkål och 
äppelmos 

Potatisbullar med 
rökt strimlat fläsk, 
sallad och 
lingonsylt 

Hedvigsoppa med 
bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg 

Pannbiff med 
potatis, skysås, 
ugnsstekt kål, 
lingonsylt 

Fisk Bordelaise 
med potatismos 
och ärter 

Slottstek med kokt 
potatis, gräddsås, 
bukettgrönsaker, 
svartvinbärsgelé 

 
Dessert 

Nyponsoppa Inlagda päron och 
grädde 

Fruktsoppa Kesokaka med sylt Alla Hjärtans 
bakelse 

Inlagda aprikoser 
med vaniljglass 

Ananaspaj med 
vispad grädde 

 
Alternativ v 7 

 
 

Alt. B     
 
Fiskpudding med potatis, skirat smör, ärter och morötter 

 Alt. C Fläskpannkaka med ärter och morötter, lingonsylt 



                                                                                                            
                                                                                                             

                                                               
 

 
 

 
        
 
 
 
 
                                                                                                                                 

                                                      Matsedel för Matservice vecka 8 
 

 Måndag 17/2 Tisdag 18/2 Onsdag 19/2 Torsdag 20/2 Fredag 21/2 Lördag 22/2 Söndag 23/2 

 
 
Lunch 

Korvgryta med 
paprika, ris och 
brytbönor 

Stekt kyckling, 
potatis, skysås, 
blomkål och 
broccolibuketter, 
gelé 

Stekt fläsk, löksås, 
potatis och 
slantade morötter 

Köttsoppa med 
bröd, 
bordsmargarin  
och pålägg 

Rotmos med 
fläskkorv, gröna 
ärter och senap 

Kokt fisk med 
potatis, ägg och 
persiljesås, 
broccolibuketter 

Kycklinggratäng 
med senap och 
dragon, potatis och 
herrgårdsgrönsaker 

 
Dessert 

Fruktcocktail med 
vispad grädde 

Jordgubbskräm Inlagda päron 
med gräddmjölk 

Pannkaka med sylt 
och grädde 

Citrussoppa Björnbärskompott Chokladmousse 
med vispad grädde 

 
Alternativ v 8 

 
 

Alt. B 
 

Alt. C 

 
Lasagne med amerikansk grönsaksblandning 
 
Ugnsstekt falukorv med potatismos och amerikansk 
grönsaksblandning, grillgurka 
 

                                                                                                                              



               
                                                  

                                                       Menyvecka Matservice vecka 9 
 

 Måndag 24/2 Tisdag 25/2 
Fettisdagen 

Onsdag 26/2 Torsdag 27/2 Fredag 28/2 Lördag 29/2 Söndag 1/3 

 
 
Lunch 

Fiskgratäng med 
potatismos och 
ärter och morötter 

Citron och 
örtbakad 
karréstek, kokt 
potatis, gräddsås 
och grillgrönsaker 

Pasta, ost och 
skinksås, grön 
grönsaks-
blandning 

Spenatsoppa med 
kalvfrikadeller, 
bröd, 
bordsmargarin och 
pålägg. 

Sprödbakad fisk, 
potatis, kall 
dillsås och 
broccolibuketter 

Stekt kyckling 
med ris, kall 
currysås och 
gröna bönor 

Lammfärsbiffar 
med rosmarinsky, 
potatisgratäng, 
grönsaksblandning 
med vaxbönor, gelé 

 
Dessert 

Nyponsoppa Semla Aprikoskräm Ostkaka med sylt 
och grädde 

Lingonfromage Inlagda persikor 
och grädde 

Cheesecake 

 
Alternativ v 9 

 
 

Alt. B   
 
Pytt i panna med stekt ägg och bukettgrönsaker, inlagda 
rödbetor 

 Alt. C Fiskgratäng med potatismos och bukettgrönsaker, senap 

 



 
 


