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Måndagen den 27 juni 

 Kycklingkorv Stroganoff med ris och grönsaker 

 Pytt i panna med ägg  

 Jordgubbskräm  

Tisdagen den 28 juni 

Strömmingslåda, kokt potatis och rivna morötter   

 Pytt i panna med ägg  

 Nyponsoppa med mandelbiskvier  

Onsdagen den 29 juni 

Persiljejärpar, kokt potatis, gräddsås och pressgurka  SE 

 Pytt i panna med ägg  

 Mazarinkaka  

Torsdagen den 30 juni 

 Sparrissoppa med hembakat bröd  SE 

 Pytt i panna med ägg  

 Glass, chokladsås  

Fredagen den 1 juli 

 Stekt kyckling, dragonsås, kokt potatis, bukettgrönsaker SE 

 Pytt i panna med ägg  

 Fruktsallad med råkräm ( = kallrörd vaniljkräm) 

Lördagen den 2 juli 

 Fiskburgare med remouladsås och stekt potatis  
SE 

 Pytt i panna med ägg  

 Lingonmousse 

Söndagen den 3 juli 

 Boeuf Bourguignon och kokt potatis  Bonustips: pressa 
gärna potatisen SE  

 Pytt i panna med ägg  

 Äppelkräm   

 
Grönsallad till lunchen på Lundhagen från köket        SE= Svenskt kött  
Allergisk? Fråga personalen i Lundhagens kök (0732-083412) vad maten 
innehåller. 
 
 



 

Matsedel vecka 26 

 

 

 

 

 

Måndagen den 27 juni 

 Pannkaka  

Kesokaka  Om frysta hallon 

används måste dem kokas först 

Tisdagen den 28 juni 

 Vårrullar med sweetchilisås och grönsallad  

Kesokaka  Om frysta hallon 

används måste dem kokas först 

Onsdagen den 29 juni 

Kall risgrynsgröt med saftsås - kan värmas om önskas 

Kesokaka  Om frysta hallon 

används måste dem kokas först 

Torsdagen den 30 juni 

 Senapssill och kokt potatis  

Kesokaka  Om frysta hallon 

används måste dem kokas först 

Fredagen den 1 juli 

 Kalkon – och pepparrotspaj med örtdressing  

Kesokaka  Om frysta hallon 

används måste dem kokas först 

Lördagen den 2 juli 

: Rostbiff med kall potatissallad 

Kesokaka  Om frysta hallon 

används måste dem kokas först 

Söndagen den 3 juli 

 Fläskpannkaka  

Kesokaka  Om frysta hallon 

används måste dem kokas först 
 
 
Potatismos går att beställa mot extra kostnad på lunchen.  
Extra kokt potatis går att beställa på lunchen. 
 
 

Veckans röra: Kyckling mangoraija 
Går att beställa måndag, onsdag, fredag. Passar fint att göra matiga smörgåsar på, 
alternativt aptitretare eller mellanmål. 

 


