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För information om köttets ursprungsland,  

se matsedel på Info- TV eller ring tillagningsköket. 

 

 

   

 
Måndag den 26 september  
Dagens: Stekt falukorv, potatismos, gurkmajonnäs, amerikansk grönsaksblandning 
(ketchup, senap) 
Dagens alternativ: Köttfärssås med spaghetti, amerikansk grönsaksblandning 

(parmesan) ** 
Dagens gröna: Veggiekorv med potatismos, gurkmajonnäs, amerikansk 
grönsaksblandning (ketchup, senap) 
Dessert: Konserverad ananas med romgrädde (söt skorpa, riven choklad) 
 
Tisdagen den 27 september 

Dagens lunch: Fiskarens fiskgratäng med kaviarsås med kokt potatis, bönor P ** 
Dagens alternativ: Makaronipudding med skirat smör, brytbönor  
Dagens gröna: Tofugratäng med tångkaviarsås med kokt potatis, bönor  
Dessert: Drottningkräm (gräddmjölk) 
 
Onsdagen den 28 september Måltidsenkäten genomförs 
Dagens lunch: Hemmagjorda köttbullar med gräddsås, kokt potatis, grönsaker 

(lingon, ättiksgurka) ** 
Dagens alternativ: Gräddstuvad oxpytt i panna med stekt ägg (rödbetor) 
Dagens gröna: Vegobullar med gräddsås, kokt potatis, grönsaker (lingon, 
ättiksgurka)  
Dessert: Äppelpaj med vaniljsås  
 
Torsdag den 29 september Måltidsenkäten genomförs/ & Kaffets dag 
Dagens lunch: Stekt fläsk med löksås, kokt potatis, grönsaker, rårörda lingon 

Dagens alternativ: Fransk vitlöksfisk med skirat smör, kokt potatis, grönsaker ** 
Dagens gröna: Morotspuckar med löksås, kokt potatis, grönsaker, rårörda lingon 
Dessert: Kaffepannacotta med konjaksdoftande körsbär   
 
Fredagen den 30 september  
Dagens lunch: Wienerfärslimpa (=fylld med ärtor/morötter) med brunsås, 

potatismos, grönsaker (lingon) ** 
Dagens alternativ: Stekt fisk med varm citronsås, kokt potatis, grönsaker P 
Dagens gröna: Grönsaksfärslimpa med brunsås, potatismos, grönsaker (lingon) 
Dessert: Ugnsbakade äpplen med smak av mandel & vanilj (vispad grädde eller 
glass) 
 
Lördag den 1 oktober  
Dagens lunch: Biffstroganoff med kokt potatis, crème fraiche, sockerärtor P 
Dagens alternativ: Färsbiff med fransk senapssås, kokt potatis,  

sockerärtor (lingon) ** 
Dagens gröna: Vegetarisk stroganoff, kokt potatis, crème fraiche, sockerärtor 
Dessert: Brylépudding med karamellsås 
 
Söndagen den 2 oktober  
Dagens lunch: Fläskfilé med medelhavssmak, med potatisgratäng, 
 rödvinssky, vaxbönor (grönsallad) 
Dagens alternativ: Kalkonfilé med potatisgratäng,  

rödvinssky, vaxbönor (grönsallad) 
Dagens gröna: Grönsakspuckar med potatisgratäng, rödvinssky, vaxbönor 
Dessert: Tiramisu (=italiensk färskostkaka) 
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Måndagen den 26 september  

Kvällens enkla: Minestronesoppa (smörgås) ** 
Kvällsmat: Kycklingklubba med varm currysås, kokt potatis (grönsallad) P 
 
 
Tisdagen den 27 september  

Kvällens enkla: Tjock grillkorv med korvbröd, majs- & gurksalsa  
(alt. ketchup, senap) Beställ mos till de som önskar 
Kvällsmat: Raggmunk med skinkröra (lingon) 

Onsdagen den 28 september 

Kvällens enkla: Risgrynsgröt med saftsås (alt. mjölk, kanel + smörgås) ** 
Kvällsmat: Rökt kalkon med rotfruktsgratäng (grönsallad) 
 

Torsdagen den 29 september 

Kvällens enkla: Bakad potatis med Kungshults skagenröra (grönsallad, ev. rom) 

Kvällsmat: Krämig sparrissoppa med hembakt bröd (pålägg) ** 
 
 

Fredagen den 30 september Allt levereras med middagsvagn 

Fredagssmörgås: Varma mackor med rökt skinka (lägg gärna till tomat, paprika, 
dijonsenap, grönsallad) Smörgåsarna läggs ihop och gratineras på plats 
Kvällsmat: Ostpaj med rödlökskräm (grönsallad)  
 
 
Lördagen den 1 oktober 

Kvällens enkla: Kokt skinka med legymsallad, kokt potatis (grönsallad) P 

Kvällsmat: Räksoppa (smörgås) ** 

Söndagen den 2 oktober 

Kvällens enkla: Mannagrynsgröt (alt. mjölk, kanel/sylt + smörgås) ** 
Kvällsmat: Bondomelett (grönsallad) 
 
 
 Veckans röra: Ishavsröra 
Går att beställa måndag, onsdag, fredag. Passar fint att göra matiga smörgåsar på, 
alternativt aptitretare eller mellanmål. 
 

Kvällsmatsalternativet går att beställa som vegetariskt alternativ 
Potatismos går att beställa extra till alla måltider 
P = extra kokt potatis går att beställa extra  

** = lätt-att-tugga alternativ 


