
 
Matsedel för restaurang Sjöängen   
Vecka 48    

                                                

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

 

Måndag 25 November 
Korv Stroganoff med ris och matkorn 
Grön Stroganoff med ris och matkorn 
Gubbalåda 

 
Tisdag 26 November 
Örtgratinerad kassler med potatis 
Grönsaksgryta med champinjoner, potatis 
 
Onsdag 27 November 
Fisk i ugn med cornflakes och ost, potatismos 
Broccolimedaljonger med potatismos 
 
Torsdag 28 November 
Ost och kycklingsås med äpple och chili, pasta 
Spenatlasagne 
Köttsoppa, bröd, bordsmargarin och pålägg 
 
Fredag 29 November 
Köttfärs i ugn, kokt potatis, sås och lingonsylt 
Kåldolmar, kokt potatis, sås och lingonsylt 
Falafel, tomatsalsa och kokt potatis 
 

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 2 December 
Wienerkorv och potatismos 
Kidneybönbiffar och potatismos 
*se nedan 

 
Tisdag 3 December 
Spagetti med köttfärssås 
Spagetti med morots-och linssås 
 
Onsdag 4 December 
Stekt fisk med kokt potatis och kall kaviarsås 
Potatis och grönsaksgratäng 
Blodpudding, korvslantar och lingonsylt 
 
Torsdag 5 December 
Cowboysoppa, mjukt bröd, bordsmargarin och pålägg 
Tomatsoppa, mjukt bröd, bordsmargarin och pålägg 
Potatis och baconlåda från Östergötland 
Säsongens frukt 
 
Fredag 6 December 
”Kökets val” 

 

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

Med reservation, för ändringar 

*Obs! Om man vill ha lutfisk, potatis och sås, Fredag 13/12 (Lucia) så 
måste det förbeställas till köket senast Måndag 2/12!! 



 

Matsedel för restaurang Sjöängen   

Vecka 50    

                                                

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

Måndag 9 December 
Sprödbakad fisk, kokt potatis och remouladsås 
Paj med soltorkade tomater och basilika 
Stekt fläsk, potatis och löksås 

 
Tisdag 10 December  ”Vi firar Nobeldagen” 
Köttfärsbiff med hel ugnsstekt potatis och bearnaisesås 
Grönsaksbiff med hel ugnsstekt potatis och bearnaisesås 
Dessert: Fruktsallad med limeyoghurt 
 
Onsdag 11 December 
Falukorv, potatismos och broccolibuketter 
Squash och auberginegratäng, potatismos och broccolibuketter 
 
Torsdag 12 December 
Tacobuffé med kyckling, tortilla, nachos, dressing och ris 
Tacobuffé med quorn, tortilla, nachos, dressing och ris 
Ärtsoppa med fläsk, bröd, bordsmargarin och pålägg 
 
Fredag 13 December Lucia  ”Luciadagen” 
Lussegröt(risgrynsgröt)  
Soppa med skink/ostsmörgås 
Pepparkaka och frukt 

 

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 16 December 
Nötgryta a ´la Strindberg, potatis, matkorn, minimorötter och 
lingonsylt 
Blomkål och äppelcurry, potatis, matkorn, minimorötter och lingonsylt 

 
Tisdag 17 December 
Fiskgratäng med tomat och basilika, kokt potatis 
 
 
Onsdag 18 December ”Sista serveringsdag för skolor” 
Jullunch, pepparkaka och citrusfrukt 
 
 
Torsdag 19 December ”Skolan slutar” 
Grönkålssoppa med ägghalvor, bröd, bordsmargarin och pålägg 
 
 
Fredag 20 December 
Julkorv, potatismos och rödkål 

 

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

Med reservation, för ändringar 

 

 

 



 

 


