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Matsedel äldreomsorgen v 25 

 Middag Alternativ Kvällsmål Alternativ 

 
MÅN 

21/6 

 
  

 
Stekta isterband med 

dillstuvad potatis, 
romanabönor och rödbetor 
Björnbärskräm med mjölk 

 
Biff Lindström med sås, 

 kokt potatis, romanabönor och 
inlagd gurka 

Björnbärskräm med mjölk 

 
Ost- och 

grönsakssoppa 

 
Wienerkorv med 

potatismos 

TIS 

22/6 

 

 
Stekt sej med sauce vertes, 

kokt potatis 
 och ärtor & morötter 

Lingonfromage 
                                                                                       

 
Kålpudding med sås, kokt 
potatis, ärtor & morötter 

och lingon 
Lingonfromage 

 

 
Husets meny 

 
Wienerkorv med 

potatismos 

 
ONS 

  
23/6 

 
Kokt kyckling med currysås, 

ris och babymorötter. 
Pannkaka med sylt och 

vispad grädde 

 
Ärtsoppa med rimmad 

fläskbog 
Pannkaka med sylt och  

vispad grädde 

 
Gubbalåda 

 
Wienerkorv med 

potatismos 

TORS 

24/6 

 
Krämig blomkålssoppa med 

frikadeller 
Ananaspaj med vispad 

grädde 

 
Pytt i panna med ägg och 

broccoli och rödbetor 
Ananaspaj med vispad grädde  

 
Pannbiff med stekt 

potatis 

 
Wienerkorv med 

potatismos 

 
FRE 

25/6 

Midsommarafton 
Matjessill med gräddfil, ägg, 

gräslök, kokt potatis och 
ärter, majs & paprika 

Jordgubbar med vispad 
grädde 

 
Rökt kalkonbröst med 

mimosasås, kokt potatis och 
ärter, majs & paprika 

 Jordgubbar med vispad  
grädde 

 
Smörgåstårta 

 

 

LÖR 
26/6 

Midsommardagen 
Skinkstek med gräddsås, 
kokt potatis, rödkål och 

äppelmos 
Glassbakelse Vinetta 

 
Wallenbergare med gräddsås, 

kokt potatis, rödkål och 
äppelmos 

Glassbakelse Vinetta 

 
Varmrökt lax med 

kall dillsås, kokt 
potatis och sallad 

  

           
TREVLIG 

SÖN 

27/6 

 
Stekt kassler med 

champinjonsås, kokt 
potatis, värdshusgrönsaker 

och pressgurka  
Ägglikörmousse 

 
Dillfrikassé med kokt potatis 

och värdshusgrönsaker 
Ägglikörmousse 

 
Crêpes med 

dressing, sallad 

   

          
HELG! 

Varje 
dag 

I måltiden ingår: bröd, matfett 
måltidsdryck 

I måltiden ingår: bröd, matfett, 
måltidsdryck 

I måltiden ingår: 
grönsak, bröd, matfett, 

kallskuret, 
måltidsdryck 

I måltiden ingår: 
grönsak, bröd, 

matfett, kallskuret, 
måltidsdryck 
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Matsedel äldreomsorgen v 26 

 Middag Alternativ Kvällsmål Alternativ 

MÅN 

28/6 

 
Korvgryta med pepparrot,  

kokt potatis och  
stekta ugnsgrönsaker 

Päron med vispad grädde 

 
Lasagne med tomat, ost och 

linser och  
stekta ugnsgrönsaker 

Päron med vispad grädde 

 
Matjessill med 

gräddfil, ägghalvor, 
gräslök och  
kokt potatis  

 
Kryddig 

majssoppa 

TIS 

29/6 

 
Köttfärsrutor med sås,  

kokt potatis,  
am. grönsaksblandning, lingon 

Krusbärskräm med mjölk 
 

 
Kycklinggryta med lime och 

kokos, ris och  
am. grönsaksblandning 

Krusbärskräm med mjölk 
 

 
Husets meny 

 
Kryddig 

majssoppa 

ONS 

30/6 

 
Kokt kummel med senapssås, 

kokt potatis och ärtor 

Jordgubbar/kräm med 

lättvispad grädde 

Äpple och rödlöksgratinerad 
falukorv med potatismos, 

 sås och ärtor 

Jordgubbar/kräm med 

lättvispad grädde 

 
Köttbullar med 

stuvade ärtor och 
morötter och kokt 

potatis. 

 
Kryddig 

majssoppa 

TORS 

1/7 

 
Ostsoppa med köttfärs 

 
Plättar med sylt 

Kroppkakor med smörsås 
broccoli & morot 

och lingon 
Plättar med sylt 

 
Moussaka med 

vitlökssås 

 
Kryddig 

majssoppa 

FRE 

2/7 

 
Basturökt kalkonbröst med 
kall äppelsås, kokt potatis 
 och ärtor, majs & paprika 

Chokladpudding med vispad 
grädde 

 
Grekisk tomatsoppa med 

fetaostkräm 

Chokladpudding med vispad 

grädde 

 
Ädelostdoftande 
broccolipaj med 

örtdressing 

 
Kryddig 

majssoppa 

LÖR 

3/7 

Pankopanerad torsk med  
filsås med grönt,  
kokt potatis och  

sommargrönsaker 
Rabarbersoppa 

  

 
Tex mex biff(kryddig biff)med 

brunsås, kokt potatis och 
sommargrönsaker 

Rabarbersoppa 
 

 
Rotfruktsomelett med 
svamp och bacon och 

lingon 
 

     TREVLIG 

SÖN 

4/7 

Fläskschnitzel med 
grönsaksbearnaisesås, kokt 

potatis, bukettgrönsaker  
och pressgurka  

Tropisk fruktsallad med 
vaniljkesella 

 

 
Fiskgratäng med räkor, 
dillsås, potatismos och 

bukettgrönsaker 
Tropisk fruktsallad med 

vaniljkesella 

 
Kokt wienerkorv med 
Fransk potatissallad 

 
 

 

        
HELG! 

Varje 
dag 

I måltiden ingår: bröd, matfett 
måltidsdryck 

I måltiden ingår: bröd, matfett, 
måltidsdryck 

I måltiden ingår: grönsak, 
bröd, matfett, kallskuret, 

måltidsdryck 

I måltiden ingår: 
grönsak, bröd, 

matfett, 
kallskuret, 

måltidsdryck 
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Matsedel äldreomsorgen v 27 

 Middag Alternativ Kvällsmål Alternativ 

MÅN 

5/7 

 
Korv a la Ebba med persiljesås, 

potatismos och morotsmix 
Äppelsoppa 

Rimmad oxbringa med kall 

senapssås, kokt potatis och 

morotsmix 

Äppelsoppa 

 
Risotto med créme 

fraich med sweet chili 

 

Pannkakor 

med sylt 

TIS 

6/7 

Grillad kyckling med 
potatissallad och brysselkål 
Persika med vispad grädde 

Köttfärslimpa med 
gräddsås, kokt potatis, 
brysselkål och lingon 

Persika med vispad grädde  

 

Husets meny 

 

Pannkakor 

med sylt 

ONS 

7/7 

 
Kåldolmar med brunsås, 

 kokt potatis, brytbönor och 
lingon 

Jordgubbar/kräm med 
lättvispad grädde 

 
Krämig potatis och 
broccolisoppa med 

baconströssel 
Jordgubbar/kräm med 

lättvispad grädde 

 

Grillkorv med bröd 

och potatismos 

 

Pannkakor 

med sylt 

TORS 

8/7 

Fisksoppa med aioli 
 

Ostkaka med sylt 

Sjömansbiff på färs med 
brunsås och blomkål 

Ostkaka med sylt 

 
Potatisfrestelse med 
fetaost, blandsallad 

 

 

Pannkakor 

med sylt 

FRE 

9/7 

 
Kycklinglevergryta med ris, 
ärtor, majs & paprika och 

lingon 
Hallonkräm med mjölk 

 

 

Fläskpannkaka med ärtor 

majs & paprika och lingon 

Hallonkräm med mjölk 

 
Pizza med vitkålssallad 

 

Pannkakor 

med sylt 

LÖR 

10/7 

Månadens special  
Kall inkokt lax med kall 

romsås, kokt potatis, vit sparris 
Prinsessbakelse 

Timjan och senapskryddad 
köttgryta(fläsk) med kokt 

potatis och vit sparris 
Prinsessbakelse 

Smörgåsröror på bröd 

(tonfiskröra och 

skinkröra) 

 

TREVLIG 

SÖN 

11/7 

Katrinplommonspäckad karré 
med gräddsås, kokt potatis, 

broccolibuketter och gelé 
Glass med chokladkolasås 

Panerad spätta med 
citronklyfta och remouladsås, 

kokt potatis, broccolibukett  
Glass med chokladkolasås 

 
Kalvsylta med 
rödbetssallad                

        HELG! 

Varje 

dag 

I måltiden ingår: bröd, matfett, 
måltidsdryck 

I måltiden ingår: bröd, matfett, 
måltidsdryck 

I måltiden ingår: grönsak, 
bröd, matfett, kallskuret, 

måltidsdryck 

I måltiden ingår: 
grönsak, bröd, 
matfett, 
kallskuret, 
måltidsdryck 
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Matsedel äldreomsorgen v 28 

 

 

 Middag Alternativ Kvällsmål Alternativ 

MÅN 

12/7 

 

Oxjärpar med brunsås,  
kokt potatis, romanabönor 

och lingon 
Ananaskräm med mjölk 

 
Vegetarisk thaigryta med 

ris och romanabönor 
Ananaskräm med mjölk 

 
Smulpaj med skinka 

och broccoli, dressing 

 
Fläskpannkaka med 

lingon 

 

TIS 

13/7 

 

 
Fisk Björkeby med kall 

citronsås, kokt potatis och 
ärtor & tärnade morötter 
Frukt cocktail med vispad 

grädde 

 

 

Korv Stroganoff med bulgur 

och ärtor & tärnade 

morötter 

Frukt cocktail med vispad 

grädde 

 

Husets meny 

 

Fläskpannkaka med 

lingon 

ONS 

14/7 

 
Köttfärsgryta med majs 

och champinjoner, ris och 
sommargrönsaker 

Körsbärssoppa 
 

 
Kokt kummel med 

pepparrotssås, kokt potatis 
och sommargrönsaker 

Körsbärssoppa 

 

Hamburgare med 

bröd, dressing och 

potatismos 

 
Fläskpannkaka med 

lingon 

TORS 

15/7 

Gulaschsoppa på nöt 
 

Plättar med sylt 

Dillkyckling med kokt 
potatis och morotsmix 

Plättar med sylt 

 Ättiksill med kokt 
ägg 

 
Fläskpannkaka med 

lingon 

FRE 

16/7 

Wienerkorv med 
senapssås, potatismos och 

haricots verts 
Svart vinbärskräm med 

mjölk 

Biff Lindström med 
gräddsås, kokt potatis, 

haricots verts    
Svart vinbärskräm med 

mjölk 

Pasta Carbonara 
 

 

Fläskpannkaka med 

lingon 

LÖR 

17/7 

Sprödbakad torsk med kall 
kaviarsås, kokt potatis, 

ärtor 
Chokladmousse med vispad 

grädde 

Högsbosoppa(morot) med 
strimlad skinka 

Chokladmousse vispad 

grädde 

 
Kassler med 
potatissallad                

        TREVLIG 

SÖN 

18/7 

Fläskfilé med 
champinjonsås, brynt 
potatis, ugnsbakade 

grönsaker, gelé 
Falsk kalvdans med sylt och 

vispad grädde 

Burgundisk köttgryta med 
kokt potatis och 

ugnsbakade grönsaker 
Falsk kalvdans med sylt och 

vispad grädde 

 
Risgrynsgröt med 

saftsås  HELG! 

Varje 

dag 

I måltiden ingår: bröd, matfett, 
måltidsdryck 

I måltiden ingår: bröd, matfett, 
måltidsdryck 

I måltiden ingår: 
grönsak, bröd, matfett, 

kallskuret, måltidsdryck 

I måltiden ingår: 
grönsak, bröd, matfett, 
kallskuret, måltidsdryck 


