
                                            

Smaklig måltid.  

Vi reserverar oss för eventuella ändringar 

Allergier? Fråga oss om innehållet i maten!  

Telefonnummer till köket Aptiten 0415-37 83 89 

Matsedel för våra matgäster på avdelningar v40 
 

Måndag 
Middag: Rimmad oxbringa med rotmos och grönsaker. 

Kvällsmål: Blodpudding och potatisbullar med grönsaker. 
 

Tisdag 
Middag: Fiskpudding med skirat smör, potatis och grönsaker. 

Kvällsmål: Kalvsylta med rödbetssallad samt stekt potatis och grönsaker. 
 

Onsdag 
Middag: Biff a la Lindström brunsås med kokt potatis och grönsaker. 

Kvällsmål: Kyckling gratäng med kokt potatis och grönsaker. 
 

Torsdag 
Middag: Ärtsoppa med fläsk 

Pannkakor med grädde  
Kvällsmål: Janssons frestelse med sallad 

 
Fredag 

Middag: Skånsk kalops med kokt potatis och grönsaker. 
Kvällsmål: Raggmunkar med stekt fläsk och grönsaker. 

 
Lördag 

Middag: Gratinerad fisk med senapssås serveras med potatis och grönsaker.  
Kvällsmål: Rotfruktsgratäng med kallskuret  

 
Söndag 

Middag: Slottsstek med gräddsås samt kokt potatis och säsongens grönsaker. 
Savarinkaka med smak av ananas och äpple.  

Kvällsmål: Fisk och spenat lasagne med sallad. 
 

Bra att ha hemma:  
Lingonsylt, inlagd gurka, rödbetor och gelé. 
Pannkakassylt samt smör, bröd och pålägg. 

 
 

Köket erbjuder veckans alternativ som går att få istället för dagens middag eller 

kvällsmål. 

 

Soppa: Minestronesoppa 

Husman: Pannbiff med sås och potatis. 

Paj: Kycklingpaj med sallad 

Vegetarisk rätt: Grönsaksbiffar med sås och potatis 

 

  



                                            

Smaklig måltid.  

Vi reserverar oss för eventuella ändringar 

Allergier? Fråga oss om innehållet i maten!  

Telefonnummer till köket Aptiten 0415-37 83 89 

Matsedel för våra matgäster på avdelningar v41 
 

Måndag 
Middag: Lunch korv med stuvad vitkål potatis och rostade rödbetor. 

Kvällsmål: Baconpaj med sallad. 
 

Tisdag 
Middag: Kokt fisk dill och citronsås med kokt potatis och grönsaker. 

Kvällsmål: Stuvade makaroner och köttbullar samt grönsaker 
 

Onsdag 
Middag: Dillkött med kokt potatis och grönsaker. 

Kvällsmål: Crepes med sallad och dressing. 
 

Torsdag 
Middag: Kycklingsoppa 

Skånskäppelkaka med vaniljsås. 
Kvällsmål: Bondomelett med sallad. 

 
Fredag 

Middag: Köttfärslimpa med brunsås och kokt potatis samt grönsaker. 
Kvällsmål: Skinkterin med sallad 

 
Lördag 

Middag: Stekt spätta med remuladsås och kokt potatis samt grönsaker. 
Kvällsmål: Pastagratäng med kyckling och sallad 

 
Söndag 

Middag: Stekt kyckling med svampsås och potatis samt grönsaker.  
Chokladmousse  

Kvällsmål: Kallskuret med legymsallad och koktpotatis. 
 

Bra att ha hemma:  
Lingonsylt, inlagd gurka, rödbetor och gelé. 

 Bröd och pålägg. 
 
 

Köket erbjuder veckans alternativ som går att få istället för dagens middag eller 

kvällsmål. 

 
Soppa: Rotfruktssoppa 

Husman: Biff a la Lindström med sås och potatis 

Paj: Skink och spenatpaj med sallad 

Vegetarisk rätt: Vegetarisk gryta med potatis 


