Matservice Menyvecka 24

Lunch

Måndag 13/6 Tisdag 14/6

Onsdag 15/6

Torsdag 16/6

Fredag 17/6

Lördag 18/6

Söndag 19/6

Lertallrikssill,
kokt potatis och
ärter, bröd,
bordsmargarin

Stekt falukorv med
pasta och brynta
grönsaker

Kycklinggryta med
curry, potatis och
grönsaksblandning
med romanescokål

Spenatsoppa
med ägghalvor,
bröd,
bordsmargarin
och pålägg

Spaghetti och
köttfärssås,
amerikansk
grönsaksblandning

Stekt strömming
med potatismos
och blandade
sommargrönsaker

Kalops med
potatis, morotsmix
och inlagda
rödbetor

Ananasfil

Persikor och
gräddmjölk

Krusbärskompott

Pannkaka med
sylt och grädde

Blåbärssoppa

Citronfromage

Ananaspaj med
vispad grädde

Dessert

Alternativ v 24

Alt. B

Grönsaksbiffar med potatis, kall örtsås och broccolibuketter

Alt. C

Sprödbakad fisk med potatis, kall örtsås och broccolibuketter

Matservice Menyvecka 25
Måndag 20/6

Lunch

Tisdag 21/6

Onsdag 22/6

Torsdag 23/6

Fredag 24/6

Lördag 25/6

Midsommarafton
Matjessill med kokt
potatis, gräddfil,
gräslök och
tomatsallad

Midsommardagen
Nötköttsgryta á la
Strindberg med
potatis, brytbönor
och lingonsylt

Jordgubbar och
grädde
Alt:
Jordgubbsbakelse

Midsommartårta

Havswallenbergare
med potatis, kall
dillsås och ärter

Prinskorv med
potatis och
stuvad blomkål,
sallad

Skink- och ostsås
med potatis och
sommarprimörer

Köttfärssoppa,
bröd,
bordsmargarin
och pålägg

Björnbärskräm

Persikor och
gräddmjölk

Rabarberkompott

Ostkaka med
sylt

Dessert

Alternativ v 25

Alt. B

Stekt falukorv med potatismos och rotfruktsmix

Alt. C

Fläskpannkaka med lingonsylt och rotfruktsmix

Söndag 26/6
Färsbiffar med
potatis,
grönpepparsås och
grönsaksblandning
med vaxbönor
Vinbär och
rabarberkaka

Menyvecka Matservice vecka 26

Lunch

Måndag 27/6

Tisdag 28/6

Potatisbullar med
bacon och
rotsaksfräs,
lingonsylt
Aprikoskräm

Onsdag 29/6

Torsdag 30/6

Fredag 1/7

Lördag 2/7

Söndag 3/7

Ugnsstekt kyckling Korvgryta med
med
potatis och
rotfruktsgratäng,
broccolibuketter
aromsmör och
sallad

Blomkålssoppa med
purjolök, selleri och
baconströssel, bröd,
bordsmargarin och
ost

Köttbullar med
stuvade
makaroner och
värdshusgrönsaker

Stekt fisk med kokt
potatis, kall dillsås
och blandade
sommargrönsaker

Karréstek med kokt
potatis och
ädelostsås,
grönsaksblandning
med romanescokål

Nyponsoppa

Rabarberkaka med
vaniljsås

Rårörda lingon
och gräddmjölk

Jordgubbskompott

Fruktcocktail och
vispad grädde

Drottningmousse

Dessert

Alternativ v 26
Alt. B

Stekt strömming med potatismos och sommargrönsaker

Alt. C

Potatisbullar med stekt korv, sommargrönsaker och
lingonsylt

Menyvecka Matservice vecka 27

Lunch

Måndag 4/7

Tisdag 5/7

Onsdag 6/7

Torsdag 7/7

Fredag 8/7

Lördag 9/7

Söndag 10/7

Fiskpudding med
potatis, ärter och
smörsås

Kycklingpannbiff
med potatis, kall
örtsås och
grillgrönsaker

Pytt i panna med
stekt ägg, inlagda
rödbetor och
sallad

Ost -och
grönkålssoppa
med bröd,
bordsmargarin
och köttpålägg

Kokt fisk med
potatis, äggsås och
slantade morötter

Köttfärslimpa,
potatis, skysås
rotfruktsmix och
lingonsylt

Nötköttsgryta med
tomat och skinka,
kokt potatis och
bukettgrönsaker

Päronkräm

Ananasfil

Saftsoppa

Ugnspannkaka
med sylt och
grädde

Bärkompott

Jordgubbar och
grädde

Lingonkaka

Dessert

Alt: Fruktsallad
och grädde

Alternativ v 27
Alt. B

Grönsaksgryta med bönor, potatis och sallad

Alt. C

Köttbullar med potatismos, lingonsylt och sallad

Menyvecka Matservice vecka 28

Lunch

Måndag 11/7

Tisdag 12/7

Onsdag 13/7

Torsdag 14/7

Fredag 15/7

Lördag 16/7

Söndag 17/7

Stekt kyckling med
currysås, bulgur
och grön
grönsaksblandning

Chili kassler,
potatis- och
palsternackmos,
broccolibuketter

Sprödbakad fisk,
potatis,
gurksallad med
äpple och riven
morot

Köttsoppa, bröd,
bordsmargarin
och ost

Pasta och
köttfärssås med
blandade
sommargrönsaker

Kycklinggryta
med bacon och
dragon, ris,

Wallenbergare med
potatisgratäng och
ärter

Jordgubbskräm

Blåbärssoppa

Hallonkräm

Risgrynspudding
med bärsås

Nyponsoppa

Aprikoser och
gräddmjölk

Rabarber och
jordgubbspaj med
grädde

Dessert

Alternativ v 28
Alt. B

Fiskgratäng med kokt potatis, ärter och morötter

Alt. C

Lunchkorv, pasta, ärter och morötter

Menyvecka Matservice vecka 29

Lunch

Måndag 18/7

Tisdag 19/7

Roslagsströmming
med potatis, ärter
och morötter

Bärkompott

Onsdag 20/7

Torsdag 21/7

Fredag 22/7

Lördag 23/7

Söndag 24/7

Ugnsstekt falukorv Fläskköttgryta
med potatismos
med champinjoner
och morotsmix
och morötter,
potatis,
broccolibuketter

Sparrissoppa,
bröd,
bordsmargarin och
köttpålägg

Grekiska
färsrutor,
klyftpotatis och
kall sås, brynta
grönsaker

Ugnsstekt fisk i
gräddsky med
potatis och
blandade
sommargrönsaker

Fläskkotlettrad
med potatis,
gräddsås,
blomkålsbuketter
och äppelmos

Chokladmousse

Kalvdans med sylt
och vispad grädde

Saftsoppa

Citronfromage

Prinsesstårta

Körsbärskompott

Dessert

Alternativ v 29
Alt. B

Lasagne och sallad

Alt. C

Pytt i panna med stekt ägg, inlagda rödbetor, sallad

Menyvecka Matservice vecka 30

Lunch

Måndag 25/7

Tisdag 26/7

Onsdag 27/7

Torsdag 28/7

Fredag 29/7

Lördag 30/7

Söndag 31/7

Pytt i panna med
stekt ägg,
smörglacerade
rödbetor

Wienerkorv med
ugnsstekta
rotfrukter och
senapscremé,
tomatklyftor

Pannbiff med
potatis, skysås,
amerikansk
grönsaksblandning
och
lingonsylt

Potatis och
morotssoppa med
strimlad skinka,
bröd, bordsmargarin
och ost

Sprödbakad fisk
med potatis, kall
kaviarsås och
ärter

Pasta med skinkoch ostsås,
sommarprimörer

Pepparrotskött i
sås, potatis och
minimorötter och
inlagd gurka

Aprikoskräm

Ingefärspäron med
vispad grädde

Krusbärskompott

Mannagrynspudding
med bärsås

Björnbärskräm

Mjuk kaka

Fruktsallad med
vispad grädde

Dessert

Alternativ v 30
Alt. B

Kåldolmar med potatis, skysås, grönsaksblandning och
lingonsylt

Alt. C

Matjessill med kokt potatis, gräddfil, gräslök och sallad

Menyvecka Matservice vecka 31

Lunch

Måndag 1/8

Tisdag 2/8

Onsdag 3/8

Torsdag 4/8

Fredag 5/8

Lördag 6/8

Roslagsströmming
med potatis, riven
morot

Kyckling i
dragonsås med
kokt potatis och
grönsaksmix med
vaxbönor

Köttfärssoppa,
bröd och
bordsmargarin
och pålägg.

Korv Stroganoff
med ris och sallad

Fisk med kaviar
och gräslök,
potatis,
broccolibuketter

Kalops med kokt
Stekt kyckling,
potatis och brynta potatis, gräddsås,
grönsaker
inlagd gurka och
blandade
sommargrönsaker,
svart vinbärsgelé

Fruktsoppa

Brylépudding med
caramelsås

Pannkaka med sylt Aprikoskräm
och vispad grädde

Katrinplommonkompott

Drottningmousse

Dessert

Alternativ v 31
Alt. B

Leverbiff med potatis, skysås, slottsgrönsaker och lingonsylt

Alt. C

Kyckling med ris och kall sås med mango chutney,
slottsgrönsaker

Söndag 7/8

Cheesecake

Menyvecka Matservice vecka 32

Lunch

Måndag 8/8

Tisdag 9/8

Onsdag 10/8

Torsdag 11/8

Fredag 12/8

Lördag 13/8

Söndag 14/8

Kassler med
potatissallad,
sallad, bröd och
bordsmargarin

Köttbullar,
stuvade
makaroner och
minimorötter

Potatisgratäng
med rökt strimlad
skinka
och
bukettgrönsaker

Ängamatsoppa
bröd,
bordsmargarin och
pålägg

Stekt fisk i ugn
med potatis,
remouladsås och
slantade morötter

Kycklinggryta
med potatis och
broccolibuketter

Nötstek med
svampsås, kokt
potatis och
grönsaksmix med
vaxbönor,
svartvinbärsgelé

Päronkräm

Saftsoppa

Chokladpudding

Kesokaka med sylt

Nyponsoppa

Rabarberkompott

Citronkladdkaka
med vispad grädde

Dessert

Alternativ v 32
Alt. B

Grönsaksbiffar med potatis, örtsås och blandade grönsaker

Alt. C

Fiskgratäng med kokt potatis och blandade grönsaker

