
                                           

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 v 42 
 

Måndag 
Middag: Köttkorv med pepparrotssås och potatis. 
Kvällsmål: Potatisfrestelse med kalkon och sallad. 

 
Tisdag 

Middag: Fiskgratäng med potatismos och grönsaker. 
Kvällsmål: Prinskorv med omelett och stuvadegrönsaker. 

 
Onsdag 

Middag: Köttbullar med potatismos och grönsaker.  
Kvällsmål: Pastagratäng med skinka och sallad. 

 
Torsdag 

Middag: Potatis och purjolökssoppa.  
Aprikoskaka och grädde 

Kvällsmål: Strömmingslåda med anjovis, äpple och dill. Serveras med potatis 
och grönsaker. 

 
Fredag 

Middag: Farmorskycklinggryta med potatis och grönsaker. 
Kvällsmål: Lasagne serveras sallad och dressing. 

 
Lördag 

Middag: Panerad fisk med varm smögensås och potatis samt grönsaker. 
Kvällsmål: Kassler med potatissallad och grönsaker. 

 
Söndag 

Middag: Porterstek med gräddsås, potatis samt grönsaker 
Lingon kokta päron med grädde 
Kvällsmål: Pytt i panna med ägg. 

 
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: Kycklingsoppa 

Husman: Köttfärslimpa med sås och potatis 

Paj: Grönsakspaj med sallad 

Vegetarisk rätt: Vegetarisk gratäng med sallad 

 

  



                                           

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 v43 
 

Måndag 
Middag: Stekt fläsk med löksås koktpotatis och grönsaker. 

Kvällsmål: Sjömans falu med potatis. 
 

Tisdag 
Middag: Pocherad fisk med vitvinssås och kokt potatis samt grönsaker. 

Kvällsmål: Grönsakspaj med sallad och dressing. 
 

Onsdag 
Middag: Kålpudding med brunsås och kokt potatis samt säsongens grönsaker.  

Kvällsmål: Inlagd sill med ägg och gräddfil samt kokt potatis och sallad. 
 

Torsdag 
Middag: Rotfruktssoppa 

Ostkaka med grädde 
Kvällsmål: Stekt falukorv med stuvade makaroner och sallad. 

 
Fredag 

Middag: Gratinerad kyckling med ädelostsås och kokt potatis samt grönsaker. 
Kvällsmål: Chili con carne med sallad. 

 
Lördag 

Middag: Fiskgratäng med potatis och grönsaker.  
Kvällsmål: Kallskuret med potatissallad och grönsaker. 

 
Söndag 

Middag: Helstekt karré med svampsås och potatis samt grönsaker.  
Cheesecake. 

Kvällsmål: Fläskpannkaka 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: Broccolisoppa med frikadeller. 

Husman: Köttbullar med sås och potatis.  

Paj: Ost och grönsakspaj med sallad  

Vegetarisk rätt: Lasagne med sallad. 

 
 

 


