
Lunch Mån 7/8 Ons  9/8 Lör 12/8 Sön 13/8

Alt. 1 Ostgratinerad korv 

med lök och äpple, 

potatis, broccoli

Kryddig fiskgratäng, 

potatis och ärtor

Spätta, räksås, kokt 

potatis, amerikanska 

grönsaker

Äppelgratinerad 

kotlettrad, salvia och 

dragonsås, potatis & 

brytbönor

Alt. 2 Gräddstuvad Lever, 

potatis, broccoli och 

lingonsylt

Korvgryta med svamp 

& paprika, potatis, 

ärtor

Dessert Saftsoppa Chokladpudding med 

grädde och 

mandarinklyfta

Drömrulltårtsbakelse 

med mandarin

Mousse

Smaklig Måltid!

Avbeställning / Ändring till alternativrätt görs senast dagen innan före klockan 14:00

Om du vill avbeställa eller ändra till alternativrätt meddelar du hemtjänstpersonal / chauffören eller ringer direkt till köket på tel. 0532-171 63. 

Det går bra att avbeställa fram till kl 14:00 dagen innan leverans! Avbeställning därefter gäller endast ex akuta sjukhusbesök.

Äldreomsorgens Matsedel Vecka 32

Tis 8/8 Tor  10/8 Fre 11/8

Kassler, potatissallad 

och bukettgrönsaker

Köttsoppa med 

pepparrotsklick, 

ostsmörgås

Köttfärslimpa, sås, 

potatis och 

regnbågsmorötter

Blomkålssoppa, 

skinksmörgås

Pastagratäng med 

skinka och 

tomatsallad

Kycklinggryta 

Marengo, ris och 

regnbågsmorot

Jordgubbskräm Ananaspaj med 

grädde

Gammeldags 

fruktkräm

2017-04-18 11:48 

1 

Sida: 



Lunch Mån 14/8 Ons 16/8 Lör 19/8 Sön 20/8

Alt. 1 Kåldolmar, sås, 

potatis, lingonsylt, 

morötter

Kräftströmming, 

dillpotatismos, ärtor & 

morot

Pannbiff, gräddsås, 

potatis, broccoli

Rosmarin- och 

dijonbräserad 

kyckling, potatis, 

brytbönor

Alt. 2 Sparrissoppa, 

smörgås med skinka

Järpar, sås, 

potatismos , ärtor & 

morot

Dessert Nyponsoppa Konserverad frukt 

och grädde

Mandeltårta Tropisk mousse

Smaklig Måltid!

Avbeställning / Ändring till alternativrätt görs senast dagen innan före klockan 14:00

Om du vill avbeställa eller ändra till alternativrätt meddelar du hemtjänstpersonal / chauffören eller ringer direkt till köket på tel. 0532-171 63. 

Det går bra att avbeställa fram till kl 14:00 dagen innan leverans! Avbeställning därefter gäller endast ex akuta sjukhusbesök.

Äldreomsorgens Matsedel Vecka 33

Tis 15/8 Tor 17/8 Fre 18/8

Kalops, potatis, 

haricotsverts och 

rödbetor

Högsbosoppa, 

smörgås med ost

Korv Stroganoff, ris, 

sommargrönsaker

Rökt makrill med kall 

dillcreme, potatis, 

haricotsverts

Pastasås med räkor, 

pasta, råkost

Raggmunk och stekt 

fläsk

Ananaskräm Blåbärspaj med 

vaniljsås

Hallonkräm

2017-04-18 11:48 

2 

Sida: 



Lunch Mån 21/8 Ons 23/8 Lör 26/8 Sön 27/8

Alt. 1 Kryddig korvgryta 

med bacon, pasta, 

romanesco

Stekt fläsk, löksås 

och potatis

Varmrökt lax, potatis, 

gräslöksås, ärtor och 

morötter

Krögarbiff, tomatsky, 

stekt potatis, 

romanesco

Alt. 2 Fiskbullar i dillsås, 

potatis, romanesco

Flygande Jakob, ris, 

majs

Dessert Fruktsoppa Tropisk Cheesecake Jordgubbskräm Princessbakelse

Smaklig Måltid!

Avbeställning / Ändring till alternativrätt görs senast dagen innan före klockan 14:00

Om du vill avbeställa eller ändra till alternativrätt meddelar du hemtjänstpersonal / chauffören eller ringer direkt till köket på tel. 0532-171 63. 

Det går bra att avbeställa fram till kl 14:00 dagen innan leverans! Avbeställning därefter gäller endast ex akuta sjukhusbesök.

Äldreomsorgens Matsedel Vecka 34

Tis 22/8 Tor 24/8 Fre 25/8

Fiskpudding, skirat 

smör, ärter och 

potatis

Ost och skinksoppa, 

ostsmörgås

Portergryta, potatis, 

brytbönor

Gratinerad kassler, 

potatis och ärtor

Pytt i panna, stekt 

ägg och rödbetor*

Ost och skinksallad 

med dressing, 

smörgås

Blåbärskräm Pannkaka med 

jordgubbssylt

Drottningmousse

2017-04-18 11:48 

3 

Sida: 



Lunch Mån 28/8 Ons 30/9 Lör 2/9 Sön 3/9

Alt. 1 Köttkorv, senapssås, 

potatis och morötter

Rimmad bog, potatis, 

persiljesås, 

amerikanska 

grönsaker 

Fläskfile, örtsås, 

potatisbakelse och 

ärter

Fiskgratäng Bonjour, 

potatis, 

värdshusgraönsaker

Alt. 2 Ost- och skinksås, 

pasta, morötter

Kycklingsallad, 

currydressing, 

ostsmörgås

Dessert Blåbärssoppa Tropisk soppa Mandeltårta Vaniljpannacotta med 

jordgubbar

Smaklig Måltid!

Avbeställning / Ändring till alternativrätt görs senast dagen innan före klockan 14:00

Om du vill avbeställa eller ändra till alternativrätt meddelar du hemtjänstpersonal / chauffören eller ringer direkt till köket på tel. 0532-171 63. 

Det går bra att avbeställa fram till kl 14:00 dagen innan leverans! Avbeställning därefter gäller endast ex akuta sjukhusbesök.

Äldreomsorgens Matsedel Vecka 35

Tis 29/9 Tor 31/8 Fre 1/9

Schnitzel, 

bearnaisesås, 

potatis, 

bukettgrönsaker

Köttfärssoppa med 

tomat & paprika, 

ostsmörgås

Kålpudding, sås, 

potatis, kokt morot 

och lingonsylt

Sill, kokt potatis, 

gräddfilsås

Rösti med bacon* Ost och skinkpaj

Chokladmousse Ostkaka och sylt Päronkräm

2017-04-18 11:48 

4 

Sida: 



Lunch Mån 4/9 Ons 6/9 Lör 29/7 Sön 30/7

Alt. 1 Korv Stroganoff, ris 

och broccoli

Honungsglaserad 

kotlettrad, 

rotfruktsgratäng, 

råkost

Paprikakyckling med 

timjanpotatis, majs

Currystekt fiskfile, 

remouladsås, potatis, 

citron och ärter

Alt. 2 Kycklingsallad, 

mangorajasås, 

smörgås

Fisk Bordelaise, 

potatismos, broccoli

Dessert Chokladpudding, 

grädde

Cheesecake Citronfromage

Smaklig Måltid!

Avbeställning / Ändring till alternativrätt görs senast dagen innan före klockan 14:00

Om du vill avbeställa eller ändra till alternativrätt meddelar du hemtjänstpersonal / chauffören eller ringer direkt till köket på tel. 0532-171 63. 

Det går bra att avbeställa fram till kl 14:00 dagen innan leverans! Avbeställning därefter gäller endast ex akuta sjukhusbesök.

Äldreomsorgens Matsedel Vecka 36

Tis 5/9 Tor 7/9 Fre 28/7

Stekt strömming, 

potatismos, ärtor och 

lingonsylt

Ärtsoppa, smörgås 

med ost

Pepparrotskött, 

potatis, morötter

Blomkålsgratäng 

med ost och skinka

Köttfärsfrestelse, kall 

sås, råkost

Hamburgare med 

bröd, mos och 

dressing

Konserverade 

persikor och grädde 

Äppelkräm Pannkaka med 

jordgubbssylt

Gammeldags 

fruktkräm

2017-04-18 11:48 

5 

Sida: 



Lunch Mån 11/9 Ons 13/9 Lör 16/9 Sön 17/9

Alt. 1 Köttbullar, sås, 

potatis och 

regnbågsmorot

Fiskbullar i dillsås, 

potatis, broccoli

Grillad kycklingfile, 

sås, ris, majs

Skinkstek, sås, 

potatis, 

bukettgrönsaker och 

picklad rödlök

Alt. 2 Raggmunk och stekt 

fläsk

Kycklinglasagne, 

sallad

Dessert Nyponsoppa Björnbärskräm Blåbärscrepes, 

grädde

Efterrättstårta

Smaklig Måltid!

Avbeställning / Ändring till alternativrätt görs senast dagen innan före klockan 14:00

Om du vill avbeställa eller ändra till alternativrätt meddelar du hemtjänstpersonal / chauffören eller ringer direkt till köket på tel. 0532-171 63. 

Det går bra att avbeställa fram till kl 14:00 dagen innan leverans! Avbeställning därefter gäller endast ex akuta sjukhusbesök.

Äldreomsorgens Matsedel Vecka 37

Tis 12/9 Tor 14/9 Fre 15/9

Stekt fläskkarre med 

äpplesallad, potatis

Sommarsoppa, 

smörgås med skinka

Pannbiff med stekt 

lök, gräddsås,kokt 

potatis och 

pressgurka

Varmkorv med 

potatismos och 

västkustsallad

Pytt i panna, stekt 

ägg och rödbetor*

Vegatarisk lasagne, 

råkost

Jordgubbsmousse Kesellakaka, sylt Fruktsallad med 

grädde

2017-04-18 11:48 

6 

Sida: 


