
 

Matsedel för restaurang Sjöängen   

Vecka 29    

                                               

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  

 

Måndag 15 Juli 

Kryddig fläskköttsgryta med cocos, matkorn och kokt potatis, broccolibuketter 

 

Tisdag 16 Juli 

Wienerkorv med potatismos 

 

Onsdag 17 Juli 

Ugnsstekt fisk i gräddsky med potatis och grönsaksblandning 

 

Torsdag 18 Juli 

Grönsaksbiffar, klyftpotatis och tzatsiki 

 

Fredag 19 Juli 

Biff á la Lindström i ugn med potatis skysås och inlagd gurka 

 

 

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

Med reservation, för ändringar 

 



 
Matsedel för restaurang Sjöängen   
Vecka 30  

                                                  

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

 

Måndag 22 Juli 
Kyckling i dragonsås med kokt potatis och värdshusgrönsaker 
 
 
Tisdag 23 Juli 
Sprödbakad fisk med potatis, kall örtsås och ärter 
 
 
Onsdag 24 Juli 
Pannbiff med potatis, skysås, grönsaksblandning och lingonsylt 
 
 
Torsdag 25 Juli 
Broccolisoppa, bröd, bordsmargarin och ost  
Mannagrynspudding med bärsås 
 
 
Fredag 26 Juli 
Pasta med ost- och skinksås, ärter, majs och paprika 

 

 

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

Med reservation, för ändringar 

 

 



 
 
Matsedel för restaurang Sjöängen   
Vecka 31             

                                      

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

 

Måndag 29 Juli 
Gräddstuvad pytt i panna med inlagda rödbetor 

 
 
Tisdag 30 Juli 
Fiskgratäng med tomat och oregano, potatis, broccolibuketter 
 
Onsdag 31 Juli 
Gulaschgryta med bulgur och wokgrönsaker 
 
 
Torsdag 1 Augusti 
Ugnsstekt falukorv med potatismos 
 
 
Fredag 2 Augusti 
Köttbullar, makaroner/ stuvade makaroner och minimorötter 

 

 

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

Med reservation, för ändringar 

 

 



 

 

Matsedel för restaurang Sjöängen   
Vecka 32         

                                           

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

 

Måndag 5 Augusti 
Potatisgratäng med rökt strimlad skinka 
 

 
Tisdag 6 Augusti 
Stekt fisk i ugn med potatis, remouladsås 
 
 
Onsdag 7 Augusti 
Kycklinggryta med potatis och broccolibuketter 
 
 
Torsdag 8 Augusti 
Köttsoppa, bröd, bordsmargarin och pålägg 
Blåbärspaj och vaniljsås 
 
 
Fredag 9 Augusti 
Spagetti och köttfärssås 

 

 

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

Med reservation, för ändringar 



 

 

 

Matsedel för restaurang Sjöängen   
Vecka 33        

                                            

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

 

Måndag 12 Augusti 
Frukostkorv/Grillkorv med stuvad vitkål och kokt potatis 
 

 
Tisdag 13 Augusti 
Sprödbakad fisk, potatismos och finriven morot 
 
Onsdag 14 Augusti 
Köttfärs i ugn, potatis, skysås, grönsaksblandning och lingonsylt 
 
 
Torsdag 15 Augusti 
Kycklingsoppa med nudlar, bröd, bordsmargarin och pålägg 
Pannkaka 
 
 
Fredag 16 Augusti 
Nötgryta á la Strindberg med potatis 

 

 

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

Med reservation, för ändringar 

 

 

 


