
Matdistribution Kyld mat 

Frågor gällande matens innehåll, kontakta Charlottenborgs kök telefon: 044-13 48 45 

Bästa matgäst!                                                                                                                
Här kommer 4 veckors matsedel samt beställningsbroschyr. Överlämna ifyllt beställningsunderlag till hemtjänst 

som kommer med din mat. Vi vill ha din beställning senast onsdagen 2023-04-12 Har du behov av hjälp med 

din beställning kontakta din hemtjänst. 

Namn   __________________________________________  Specialkost________________________________________ 

Område_____________________________________________ 

 Middag leverans vecka 17 
 

 

Fyll i  
antal 

portioner  

Maträtt 1 Thaigryta på vegetarisk färs med kokt ris och gröna ärtor  

Maträtt 2 Thaigryta på vegetarisk färs med potatismos och gröna ärtor  

Maträtt 3 Fiskgratäng med tomat & créme fraiche, sås, kokt potatis och 
amerikansk grönsaksblandning 

 

Maträtt 4 Fiskgratäng med tomat & créme fraiche, sås, potatismos och 
amerikansk grönsaksblandning 

 

Maträtt 5 Ungersk gulasch med kokt havreris och brytbönor  

Maträtt 6 Ungersk gulasch med potatismos och brytbönor  

Maträtt 7 Klar grönsakssoppa baconströssel  

Maträtt 8 Kycklingpannbiff med stekt lök, brunsås, kokt potatis, babymorötter 
och lingonsylt 

 

Maträtt 9 Kycklingpannbiff med stekt lök, brunsås, potatismos, babymorötter och 
lingonsylt 

 

Maträtt 10 Stekt Wienerkorv med stuvad blomkål, kokt potatis och babymorötter  

Maträtt 11 Stekt Wienerkorv med stuvad blomkål, potatismos och babymorötter  

Maträtt 12 Kokt hoki, ägg-och persiljesås, kokt potatis och gröna ärtor  

Maträtt 13 Kokt hoki, ägg-och persiljesås, kokt potatis och gröna ärtor  

Maträtt 14 Ärtsoppa med ärtfläsk  

Maträtt 15 Fläskfilé, med champinjonsås, kokt potatis, broccoli & gul morot, gelé   

Maträtt 16 Fläskfilé, med champinjonsås, potatismos, broccoli & gul morot, gelé  

Maträtt 17 Rökt kallt kalkonbröst med kall mimosasås, kokt potatis och 
sommarblandning 

 

Maträtt 18 Rökt kallt kalkonbröst med kall mimosasås, potatismos och 
sommarblandning 

 

MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR 

VÄLJ 7 MATRÄTTER OCH DESSERT FÖR MAT VARJE DAG 

 

 Dessert leverans vecka 17 
 

Fyll i antal 
portioner 

Dessert 1 Äppelsoppa  

Dessert 2 Ananaskräm  

Dessert 3 Fruktcocktail med vispad grädde  

Dessert 4 Risgrynskaka med saftsås  

Dessert 5 Blåbärsmousse  

Dessert 6 Kladdkaka med vispad grädde  

Dessert 7 Frukt  



Matdistribution Kyld mat 

Frågor gällande matens innehåll, kontakta Charlottenborgs kök telefon: 044-13 48 45 

Bästa matgäst!                                                                                                                
Här kommer 4 veckors matsedel samt beställningsbroschyr. Överlämna ifyllt beställningsunderlag till hemtjänst 

som kommer med din mat. Vi vill ha din beställning senast onsdagen 2023-04-19 Har du behov av hjälp med 

din beställning kontakta din hemtjänst. 

Namn   __________________________________________  Specialkost________________________________________ 

Område_____________________________________________ 

 Middag leverans vecka 18 
 

 

Fyll i 
antal 

portioner  

Maträtt 1 Sparrissoppa med tärnad skinka  

Maträtt 2 Sprödbakad sej med dansk remoulad, kokt potatis och ärtor & morötter  

Maträtt 3 Sprödbakad sej med dansk remoulad, potatismos och ärtor & morötter  

Maträtt 4 Kokt pasta med kycklingsås och brysselkål  

Maträtt 5 Potatismos med kycklingsås och brysselkål  

Maträtt 6 Köttbullar med gräddsås, kokt potatis, blomkål och lingonsylt  

Maträtt 7 Köttbullar med gräddsås, potatismos, blomkål och lingonsylt  

Maträtt 8 Kokt falukorv med senapssås, kokt potatis och ugnstekt wokmix  

Maträtt 9 Kokt falukorv med senapssås, potatismos och ugnstekt wokmix  

Maträtt 10 Tomatsoppa med pasta och frikadeller  

Maträtt 11 Grönsaksburgare med dressing, kokt potatis, sommarblandning 
 

 

Maträtt 12 Grönsaksburgare med dressing, potatismos, sommarblandning 
 

 

Maträtt 13 Kokt kolja med pepparrotssås, kokt potatis och broccolibuketter 
 

 

Maträtt 14 Kokt kolja med pepparrotssås, potatismos och broccolibuketter  

Maträtt 15 Stekt kassler med bearnaisesås, kokt potatis och haricots vertes  

Maträtt 16 Stekt kassler med bearnaisesås, potatismos och haricots vertes  

Maträtt 17 Kryddig färsbiff med bearnaisesås, kokt potatis och haricots vertes  

Maträtt 18 Kryddig färsbiff med bearnaisesås, potatismos och haricots vertes  

 

MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR 

VÄLJ 7 MATRÄTTER OCH DESSERT FÖR MAT VARJE DAG 

 

 Dessert leverans vecka 18 
 

Fyll i antal 
portioner 

Dessert 1 Björnbärskräm  

Dessert 2 Nyponsoppa med vispad grädde  

Dessert 3 Krusbärspaj med vaniljsås  

Dessert 4 Sommarbärskräm  

Dessert 5 Päronhalvor med vispad grädde  

Dessert 6 Citronfromage  

Dessert 7 Frukt  



Matdistribution Kyld mat 

Frågor gällande matens innehåll, kontakta Charlottenborgs kök telefon: 044-13 48 45 

Bästa matgäst!                                                                                                                
Här kommer 4 veckors matsedel samt beställningsbroschyr. Överlämna ifyllt beställningsunderlag till hemtjänst 

som kommer med din mat. Vi vill ha din beställning senast onsdagen 2023-04-26. Har du behov av hjälp med 

din beställning kontakta din hemtjänst. 

Namn   __________________________________________  Specialkost________________________________________ 

Område_____________________________________________ 

 

 Dessert leverans vecka 19 
 

Fyll i antal 
portioner 

Dessert 1 Solskenssoppa  

Dessert 2 Blandad fruktkräm  

Dessert 3 Jordgubb-rabarbersoppa  

Dessert 4 Diplomatkräm  

Dessert 5 Pannkakor med sylt  

Dessert 6 Ägglikörmousse  

Dessert 7 Frukt  

MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR 

 

VÄLJ 7 MATRÄTTER OCH DESSERT FÖR MAT VARJE DAG 

 Middag leverans vecka 19 
 

Fyll i antal 
portioner  

Maträtt 1 Fiskgratäng med morot, varm citronsås, kokt potatis och vaxbönor  

Maträtt 2 Fiskgratäng med morot, varm citronsås, potatismos och vaxbönor  

Maträtt 3 Kycklinggryta med svamp & paprika, kokt ris och vaxbönor 
 

 

Maträtt 4 Kycklinggryta med svamp & paprika, potatismos och vaxbönor 
 

 

Maträtt 5 Stekt fläsk med raggmunkar, romanabönor och lingonsylt  

Maträtt 6 Kotlettrad med brunsås, kokt potatis, värdshusgrönsaker och gelé  

Maträtt 7 Kotlettrad med brunsås, potatismos, värdshusgrönsaker och gelé  

Maträtt 8 Potatis och blomkålssoppa med baconströssel  

Maträtt 9 Korv Stroganoff med kokt ris och bukettgrönsaker 
 

 

Maträtt 10 Korv Stroganoff med potatismos och bukettgrönsaker 
 

 

Maträtt 11 Lasagnette med morot & keso, creme fraiche och bukettgrönsaker  

Maträtt 12 Minestronesoppa  

Maträtt 13 Wallenbergare med gräddsås, kokt potatis, brysselkål och äppelmos 
 

 

Maträtt 14 Wallenbergare med gräddsås, potatismos, brysselkål och äppelmos 
 

 

Maträtt 15 Fiskpudding med smörsås, kokt potatis och gröna ärtor 
 

 

Maträtt 16 Fiskpudding med smörsås, kokt potatis och gröna ärtor 
 

 



Matdistribution Kyld mat 

Frågor gällande matens innehåll, kontakta Charlottenborgs kök telefon: 044-13 48 45 

Bästa matgäst!                                                                                                                
Här kommer 4 veckors matsedel samt beställningsbroschyr. Överlämna ifyllt beställningsunderlag till hemtjänst 

som kommer med din mat. Vi vill ha din beställning senast onsdagen 2023-05-03. Har du behov av hjälp med 

din beställning kontakta din hemtjänst. 

Namn   __________________________________________  Specialkost________________________________________ 

Område_____________________________________________ 

 Middag leverans vecka 20 
 

 

Fyll i 
antal 

portioner  

Maträtt 1 Stekt fläsk med löksås, kokt potatis och skivade morötter  

Maträtt 2 Stekt fläsk med löksås, potatismos och skivade morötter  

Maträtt 3 Sprödbakad sej med kall filsås, kokt potatis och sommarblandning  

Maträtt 4 Sprödbakad sej med kall filsås, potatismos och sommarblandning  

Maträtt 5 Kycklinglevergryta med kokt ris, romanabönor och lingonsylt  

Maträtt 6 Kycklinglevergryta med potatismos, romanabönor och lingonsylt  

Maträtt 7 Spenatsoppa med ägghalvor  

Maträtt 8 Frikadeller i currysås, kokt potatis och skivade morötter  

Maträtt 9 Frikadeller i currysås, potatismos och skivade morötter  

Maträtt 10 Kallskuren kassler med kall äppelsås, kokt potatis och ärtor & majs  

Maträtt 11 Kallskuren kassler med kall äppelsås, potatismos och ärtor & majs  

Maträtt 12 Stekt kyckling med bearnaisesås, stekt potatis, värdshusgrönsaker och 
gelé 

 

Maträtt 13 Stekt kyckling med bearnaisesås, potatismos, värdshusgrönsaker och gelé  

Maträtt 14 Fisksoppa med rotsaker och vitlöksmajonnäs  

Maträtt 15 Stekt falukorv med tomatsås, kokt potatis och amerikansk 
grönsaksblandning 

 

Maträtt 16 Stekt falukorv med tomatsås, potatismos och amerikansk 
grönsaksblandning 

 

Maträtt 17 Grönsaksnuggets med tomatsås, kokt ris och romanabönor  

Maträtt 18 Grönsaksnuggets med tomatsås, potatismos och romanabönor  

MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR 

 
 

VÄLJ 7 MATRÄTTER OCH DESSERT FÖR MAT VARJE DAG 

 Dessert leverans vecka 20 
 

Fyll i antal 
portioner 

Dessert 1 Mango och apelsinsoppa  

Dessert 2 Falsk kalvdans med saftsås  

Dessert 3 Lingonfromage  

Dessert 4 Äggvåffla med sylt  

Dessert 5 Hallonkräm  

Dessert 6 Chokladpudding med vispad grädde  

Dessert 7 Frukt  


