
                                           

Smaklig måltid.  

Vi reserverar oss för eventuella ändringar 

Allergier? Fråga oss om innehållet i maten!  

Telefonnummer till köket 0415-37 84 44 

Matsedel för våra matgäster på avdelningar v19 
 
 

Måndag 
Middag: Korvstroganoff med ris/ potatis och grönsaker. 

Kvällsmål: Ost och broccolipaj med råkost. 
 

Tisdag 
Middag: Fisk med paneringstoppning samt sås, potatis och grönsaker. 

Kvällsmål: Omelett med svampstuvning och köttbullar, råkost. 
 
 

Onsdag 
Middag: Kycklinggryta med kokt potatis och grönsaker. 

Kvällsmål: Inlagd sill med potatis, ägg, gräddfil och råkost 
 

Torsdag 
Middag: Potatis och purjolökssoppa serveras med bröd 

Kökets efterrättspaj med vaniljvisp 
Kvällsmål: Lasagne med tomat och råkost 

 
Fredag 

Middag: Köttfärsrutor med brunsås, kokt potatis och grönsaker, serveras med lingonsylt. 
Kvällsmål: Kallskuret med mimosasallad och kokt potatis. 

 
Lördag 

Middag: Fiskgratäng serveras med potatis och grönsaker. 
Kvällsmål: Rotfruktslåda med köttfärs serveras med råkost. 

 
Söndag 

Middag: Stekt kyckling serveras med sås och kokt potatis samt grönsaker  
 Kökets efterätts mousse. 

Kvällsmål: Bondomelett med råkost 
 
 

Köket erbjuder veckans alternativ som går att få istället för dagens middag eller kvällsmål. 
Soppa: Broccolisoppa 
Husman: Färsrätt med sås och potatis 
Paj: Ost och skinkpaj med råkost 
Vegetarisk rätt: Se skolan: dagens vegetariska rätt 

 
  



                                           

Smaklig måltid.  

Vi reserverar oss för eventuella ändringar 

Allergier? Fråga oss om innehållet i maten!  

Telefonnummer till köket 0415-37 84 44 

Matsedel för våra matgäster på avdelningar v20 
 
 

Måndag 
Middag: Falukorv serveras med sås, kokt potatis och grönsaker. 

Kvällsmål: Skinkfrestelse serveras med råkost. 
 

Tisdag 
Middag: Panerad fisk med potatis, sås och grönsaker. 

Kvällsmål: Prinskorv med omelett och stuvadegrönsaker. 
 

Onsdag 
Middag: Köttbullar med brunsås, kokt potatis och grönsaker, serveras med lingonsylt. 

Kvällsmål: Stekt sill med potatismos och råkost. Serveras med lingonsylt. 
 

Torsdag 
Middag: Tomatsoppa m pasta, serveras med bröd. 

Kökets efterrättspaj med vaniljvisp. 
Kvällsmål: Pytt i panna med ägg, serveras med inlagda rödbetor. 

 
Fredag 

Middag: Kycklinggryta med potatis och grönsaker. 
Kvällsmål: Crepes med kökets fyllning och råkost. 

 
Lördag 

Middag: Fiskgratäng med kokt potatis och grönsaker. 
Kvällsmål: Kallskuret med potatisgratäng och råkost 

 
Söndag 

Middag: Söndagsstek med gräddsås, potatis och grönsaker, serveras med gelé. 
Fruktsallad med grädde. 
Kvällsmål: Smörgåstårta.  

 
 

Köket erbjuder veckans alternativ som går att få istället för dagens middag eller kvällsmål. 
Soppa: Potatis och purjolökssoppa  
Husman: Köttfärsrätt med sås och potatis 
Paj: Kycklingpaj med råkost 
Vegetarisk rätt: Se skolan: dagens vegetariska rätt 
 

  



                                           

Smaklig måltid.  

Vi reserverar oss för eventuella ändringar 

Allergier? Fråga oss om innehållet i maten!  

Telefonnummer till köket 0415-37 84 44 

Matsedel för våra matgäster på avdelningar v21 
 
 

Måndag 
Middag: Stekt fläsk med löksås, kokt potatis och grönsaker. 

Kvällsmål: Pastagratäng med skinka och råkost. 
 

Tisdag 
Middag: Fisk björkeby serveras med potatismos, sås och grönsaker. 

Kvällsmål: Grönsakspaj med råkost. 
 

Onsdag 
Middag: Gratinerad kyckling med sås, kokt potatis samt grönsaker. 

Kvällsmål: Potatisbullar med tärnat fläsk och råkost. Serveras med lingon  
 

Torsdag  
Middag: Morotssoppa serveras med bröd. 

Ostkaka med grädde. 
Kvällsmål: Sjömans falu med potatis och råkost. 

. 
Fredag  

Middag: Köttfärslimpa med brunsås, kokt potatis och grönsaker serveras med lingon. 
Fruktsallad med visptopp 

Kvällsmål: Äggkaka med fläsk och råkost, serveras med lingon. 
 

Lördag  

Middag: Pocherad fisk med sås, kokt potatis och grönsaker. 
Kvällsmål: Kallskuret med potatisgratäng och råkost. 

 
Söndag  

Middag: Söndagsstek med sås, potatis och grönsaker.  
Hemkoktkräm med grädde. 

Kvällsmål: Ugnspannkaka med kökets tillbehör och råkost 
 
 

Köket erbjuder veckans alternativ som går att få istället för dagens middag eller kvällsmål. 
Soppa: Tomatsoppa m pasta. 
Husman: Köttbullar med sås och potatis.  
Paj: Ost och grönsakspaj med råkost.  
Vegetarisk rätt: Se skolan: dagens vegetariska rätt 
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Måndag  
Middag: Kyckling med currysås och potatis samt grönsaker. 

Kvällsmål: Lasagnette gratäng serveras med råkost. 
 

Tisdag 
Middag: Kokt fisk med sås, kokt potatis och grönsaker. 

Kvällsmål: Crepes med kökets fyllning och råkost. 
 

Onsdag 
Middag: Ugnsstekt falukorv med potatismos och kokta grönsaker. 

Kvällsmål: Leverkorv med rödbetssallad och mos. 
 

Torsdag Kristi himmelsfärdsdag 
Middag: Redd rotfruktssoppa med kött. Serveras med bröd. 

Kökets efterrättspaj med vaniljvisp. 
Kvällsmål: Skomakarlåda med råkost. 

  
Fredag 

Middag: Spagetti med köttfärssås och grönsaker. 
Kvällsmål: Kycklingpaj med råkost. 

 
Lördag  

Middag: Fiskgratäng med kokt potatis och grönsaker. 
Kvällsmål: Prinskorv med stuvad spenat, potatis och råkost. 

 
Söndag  

Middag: Örtmarinerad kyckling med potatisgratäng och grönsaker. 
Kökets kaka med grädde. 

Kvällsmål: Inlagd sill med potatis och ägg, gräddfil och råkost. 
 
 

Köket erbjuder veckans alternativ som går att få istället för dagens middag eller kvällsmål. 
Soppa: Morotssoppa 
Husman: Köttfärslimpa med sås och kokt potatis. 
Paj: Baconpaj med råkost 
Vegetarisk rätt: Se skolan: dagens vegetariska rätt 
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Måndag 
Middag: Kassler/korv med stuvadegrönsaker och potatis. 
Kvällsmål: Kalvsylta med rödbetssallad och stekt potatis. 

 
Tisdag  

Middag: Panerad fisk med sås, potatis och grönsaker 
Kvällsmål: Kalvsylta med rödbetssallad och stekt potatis. 

 
Onsdag  

Middag: Kycklinggratäng med potatis och grönsaker 
Kvällsmål: Chili con carne serveras med råkost. 

 
Torsdag Sveriges nationaldag 

Middag: stekt kyckling med sås, potatisgratäng och grönsaker 
Flaggstubbe. 

Kvällsmål: Janssons frestelse med ägghalva och råkost. 
 

Fredag 
Middag: Fläskköttsgryta serveras med kokt potatis och grönsaker. 

Kvällsmål: Raggmunkar med stekt fläsk och råkost. Serveras med lingon. 
 

Lördag Pingstafton 
Middag: Gratinerad fisk serveras med sås, kokt potatis och grönsaker.  

Efterätt. 
Kvällsmål: Rotfruktsgratäng med kallskuret och råkost. 

 
Söndag 

Middag: Söndagsstek med gräddsås samt potatis och grönsaker, serveras med inlagd gurka. 
Kökets fruktkaka  

Kvällsmål: Lasagne med råkost. 
 
 

Köket erbjuder veckans alternativ som går att få istället för dagens middag eller kvällsmål. 
Soppa: Rotfruktssoppa 
Husman: Pannbiff med sås och potatis. 
Paj: Köttfärspaj med råkost 
Vegetarisk rätt: Se skolan: dagens vegetariska rätt 
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Måndag 
Middag: Korvstroganoff med ris/ potatis och grönsaker. 

Kvällsmål: Ost och skinkpaj med råkost. 
 

Tisdag 
Middag: Kokt fisk med sås, potatis och grönsaker. 

Kvällsmål: Stuvade makaroner och köttbullar, råkost. 
 

Onsdag 
Middag: Kycklinggryta med kokt potatis och grönsaker. 

Kvällsmål: Ugnsbakad falukorv med mos och råkost 
 

Torsdag 
Middag: Potatis och purjolökssoppa serveras med bröd 

Kökets efterrättspaj med vaniljvisp 
Kvällsmål: Vegetarisk lasagne och råkost 

 
Fredag 

Middag: Köttfärstårta med brunsås, kokt potatis och grönsaker, serveras med lingonsylt. 
Kvällsmål: Kallskuret med legymsallad och kokt potatis. 

 
Lördag 

Middag: Fiskgratäng serveras med potatis och grönsaker. 
Kvällsmål: Hamburgare med mos, bröd och råkost. 

 
Söndag 

Middag: Stekt kyckling serveras med sås och kokt potatis samt grönsaker  
 Chokladpudding med grädde. 

Kvällsmål: Inlagd sill med potatis och ägg, gräddfil och råkost. 
 
 

Köket erbjuder veckans alternativ som går att få istället för dagens middag eller kvällsmål. 
Soppa: Broccolisoppa 
Husman: Färsrätt med sås och potatis 
Paj: Ost och skinkpaj med råkost 
Vegetarisk rätt: Se skolan: dagens vegetariska rätt 

 
 


