
Matsedel för restaurang 
Sjöängen   

Vecka 33        

                                            

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

Måndag 15 Augusti  
Kokt fisk med ägg-och persiljesås, grön grönsaksblandning 
 
Tisdag 16 Augusti   
”Första serveringsdag skola” 
Köttbullar, potatis, skysås och lingonsylt 
Morotsboll, potatis och skysås 
 
Onsdag 17 Augusti   
Kycklingsås med äpple, ost och chili, pasta 
OnePot pasta med bönor och soltorkade tomater 
 
 
Torsdag 18 Augusti 
Fiskburgare/ stekt sillflundra, potatismos och dressing 
Grön burgare , potatismos och dressing 
Ost-och grönkålssoppa 
 
Fredag 19 Augusti 
Korvgryta med tomat och paprika, bulgur/matvete 
Champinjonstroganoff med pumpa, bulgur/matvete 

 

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

Med reservation, för ändringar 

 



Matsedel för restaurang Sjöängen   
Vecka 34    

                                                

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

 

Måndag 22 Augusti 
Potatisbullar, bacontärningar och lingonsylt 
Blodpudding 
Potatisbullar med bönröra, lingonsylt 
 
 
Tisdag 23 Augusti  
Stekt fisk, potatismos/matvete och remouladsås 
Rotfrukts och grönkålsbiffar, potatismos/matvete och kall sås 
 
 
Onsdag 24 Augusti 
Köttfärs i ugn, potatis, skysås och lingonsylt 
Soyalimpa, potatis, skysås och lingonsylt 
 
 
Torsdag 25 Augusti  
Tomatsoppa med pasta, bröd, bordsmargarin och pålägg 
Säsongens frukt 
 
 
Fredag 26 Augusti 
Kyckling, klyftpotatis och bearnaisesås 
Vegetarisk schnitzel, klyftpotatis och bearnaisesås 

 

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

Med reservation, för ändringar 

 



 
Matsedel för restaurang Sjöängen   
Vecka 35    

                                                

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

Måndag 29 Augusti 
Pannbiff med stekt lök och potatismos 
Kikärtsbiff med stekt lök och potatismos 
 
Tisdag 30 Augusti 
Kycklinggryta med morot och squash, ris 
Bönotto och ris 
 
Onsdag 31 Augusti 
Pizza 
Potatis-och purjolökssoppa med isterbandsfräs 
 
Torsdag 1 September 
Fiskgratäng med tomat och basilika, potatis 
Pastasallad med salladsost och oliver, dressing 
 
Fredag 2 September 
Frukostkorv/grillkorv, ugnsstekta rotfrukter och senapskräm 
Vegokorv, ugnsstekta rotfrukter och senapskräm 
 

 

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

Med reservation, för ändringar 

 

 

 

 



 
Matsedel för restaurang 
Sjöängen   
Vecka 36    

                                                

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

Måndag 5 September 
Sprödbakad fisk, potatis/matvete och kall örtsås 
Medelhavspaj (zucchini, aubergine, tomat o salladsost) 
 
Tisdag 6 September 
Spagetti och köttfärssås 
Spagetti och tomatsås med linser 
 
Onsdag 7 September 
Ugnsstekt falukorv, potatismos och grönsaksblandning 
Broccolibiff, potatismos och grönsaksblandning 
 
Torsdag 8 September 
Cowboysoppa, bröd, bordsmargarin och pålägg 
Säsongens frukt 
 
Fredag 9 September 
Bogstek av fläsk, potatis, brynt vitkål, gräddsås och äppelmos 
Leklustans gryta (paprika, lök, morot, tomat och champinjoner) 
potatis 
 

 

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

Med reservation, för ändringar 

 

 



 

 

Matsedel för restaurang 
Sjöängen   
Vecka 37    

                                                

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

Måndag 12 September 
Kyckling Tikka Masala och pasta 
Pasta Puttanesca 
 
Tisdag 13 September 
Cevapcicilimpa, ugnsstekt potatis och yoghurtsås 
Kikärtsbiff, ugnsstekt potatis och yoghurtsås 
 
Onsdag 14 September 
Stekt fisk, potatismos/matkorn 
Pumparisotto 
 
Torsdag 15 September 
Kebab med ris, tortilla och dressing 
Quorn med ris, tortilla och dressing 
Potatis-och purjolökssoppa 
 
Fredag 16 September 
Pyttipanna och inlagda rödbetor 
Rotfruktspyttipanna och inlagda rödbetor 
 

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

Med reservation, för ändringar 

 

 



 

Matsedel för restaurang 
Sjöängen   

Vecka 38    

                                                

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

 

Måndag 19 September 
Chili con carne, bulgur och matvete 
Chili sin carne, bulgur och matvete 
 
Tisdag 20 September 
Korvbuffé och klyftpotatis 
Vegokorv och klyftpotatis 
 
Onsdag 21 September 
Fiskburgare, potatismos och dressing 
Blomkålsburgare, potatismos och dressing 
 
 
Torsdag 22 September 
Kycklingsoppa med pastafjärilar, bröd, bordsmargarin och pålägg 
Thaisoppa med citrongräs, bröd, bordsmargarin och pålägg 
Säsongens frukt 
 
Fredag 23 September 
Raggmunk med bacontärningar, lingonsylt 
Blodpudding 
Raggmunk med bön-och kesoröra, lingonsylt 
 
Till lunch ingår varje dag: Salladsbuffé, dryck, hårt bröd, 
bordsmargarin samt kaffe på maten.   

Med reservation, för ändringar 

 



Matsedel för restaurang 
Sjöängen   
Vecka 39    

                                                

Öppettider 12.30-13.30 vardagar  
 

 

Måndag 26 September 
Fläskköttsgryta med champinjoner och morötter, potatis 
Beety Bourguignon (rödbetor, morötter, lök, svamp, tomat) potatis 
 
Tisdag 27 September ”Lunchmusik på restaurangen” 
Ugnsstekt kyckling, bulgur eller kokt potatis, currysås och 
grönsaksblandning. 
Blomkåls-och äppelcurry, bulgur eller kokt potatis 
 
Onsdag 28 September 
Tacos med köttfärsröra, ris, tortilla, dressing 
Tacos med quornfärsröra, ris, tortilla och dressing 
Ärtsoppa med rimmat fläsk 
 
Torsdag 29 September 
Sprödbakad fisk, potatis och kaviarsås 
Zucchinibiffar, potatis och örtsås 
 
Fredag 30 September 
Pasta och tomatsås/broccolisås 

 

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

Med reservation, för ändringar 

 


