
Matdistribution Kyld mat 

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

Matsedel 

 Middag leverans vecka 13 
 

 

Maträtt 1 Fiskburgare med kall dressing, kokt potatis och ärtor & morötter 

Maträtt 2 Fiskburgare med kall dressing, potatismos och ärtor & morötter 

Maträtt 3 Indisk kycklinggryta med kokt ris och brytbönor 

Maträtt 4 Indisk kycklinggryta med potatismos och brytbönor 

Maträtt 5 Stekt falukorv med persiljestuvad blomkål, kokt potatis och 
brytbönor 

Maträtt 6 Stekt falukorv med persiljestuvad blomkål, potatismos och 
brytbönor 

Maträtt 7 Ärtsoppa med ärtfläsk 

Maträtt 8 Hönspannbiff med brunsås, kokt potatis, sommarblandning och 
lingonsylt 

Maträtt 9 Hönspannbiff med brunsås, potatismos, sommarblandning och 
lingonsylt 

Maträtt 10 Kåldolmar med brunsås, kokt potatis, skivade morötter och 
lingonsylt 

Maträtt 11 Kåldolmar med brunsås, potatismos, skivade morötter och 
lingonsylt 

Maträtt 12 Vegetarisk schnitzel med brunsås, kokt potatis och amerikansk 
grönsaksblandning 

Maträtt 13 Vegetarisk schnitzel med brunsås, potatismos och amerikansk 
grönsaksblandning 

Maträtt 14 Stekt sill med kall senapssås, kokt potatis och skivade morötter 

Maträtt 15 Stekt sill med kall senapssås, potatismos och skivade morötter 

Maträtt 16 Redd grönsakssoppa med tärnad skinka 

Maträtt 17 Plommonspäckad fläskkarré med gräddsås, kokt potatis, 
bukettgrönsaker och äppelmos 

Maträtt 18 Plommonspäckad fläskkarré med gräddsås, potatismos, 
bukettgrönsaker och äppelmos 

 

 Dessert leverans vecka 13 
 

 

Dessert 1 Exotisk kräm 

Dessert 2 Jordgubbskompott 

Dessert 3 Drottningsoppa 

Dessert 4 Rabarberpaj med vaniljsås 

Dessert 5 Blåbärsmousse 

Dessert 6 Konserverad persika med vispad grädde 

Dessert 7 Frukt 
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Frågor gällande matens innehåll, kontakta Charlottenborgs kök telefon: 044-13 48 45 

                                                                                                                                          

Matsedel 

 Middag leverans vecka 14 
 

 

Maträtt 1 Fisksoppa med rotsaker och vitlöksmajonnäs (aioli) 

Maträtt 2 Pannbiff med lök, brunsås, kokt potatis, bukettgrönsaker och 
lingonsylt 

Maträtt 3 Pannbiff med lök, brunsås, potatismos, bukettgrönsaker och 
lingonsylt 

Maträtt 4 Potatisbullar med rökt tärnad kalkon, ugnstekt wokmix och 
lingonsylt 

Maträtt 5 Spenatsoppa med ägghalvor 

Maträtt 6 Stekt ost-och baconkorv med ostsås, kokt potatis och klyftade 
morötter 

Maträtt 7 Stekt ost-och baconkorv med ostsås, potatismos och klyftade 
morötter 

Maträtt 8 Lammstek med rödvinssås, potatisbakelse, ugnsbakad gulbeta 
och gelé 

Maträtt 9 Lammstek med rödvinssås, potatismos, ugnsbakad gulbeta och 
gelé 

Maträtt 10 Grillad kycklingfilé med rödvinssås, potatisbakelse, brysselkål och 
gelé 

Maträtt 11 Grillad kycklingfilé med rödvinssås, potatismos, brysselkål och 
gelé 

Maträtt 12 Kokt lax med hollandaisesås, kokt potatis och gröna ärtor 

Maträtt 13 Kokt lax med hollandaisesås, potatismos och gröna ärtor 

Maträtt 14 Wallenbergare med smörsås, kokt potatis, gröna ärtor och 
lingonsylt 

Maträtt 15 Wallenbergare med smörsås, potatismos, gröna ärtor och 
lingonsylt 

Maträtt 16 Sprödbakad spätta med kall remouladsås, kokt potatis och ärtor 
& morötter 

Maträtt 17 Sprödbakad spätta med kall remouladsås, potatismos och ärtor & 
morötter 
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 Dessert leverans vecka 14 

Dessert 1 Rabarberkräm 

Dessert 2 Krusbärssoppa 

Dessert 3 Svart vinbärskräm 

Dessert 4 Våffla med sylt och vispad grädde 

Dessert 5 Citronfromage 

Dessert 6 Påskbakelse med aprikos 

Dessert 7 Frukt 



Matdistribution Kyld mat 

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

Matsedel 

 Middag leverans vecka 15 
 

 

Maträtt 1 Ugnstekt fisk med varm dillsås, kokt potatis och ärtor & morötter 

Maträtt 2 Ugnstekt fisk med varm dillsås, potatismos och ärtor & morötter 

Maträtt 3 Kokt kyckling med currysås, kokt ris och värdshusgrönsaker 

Maträtt 4 Kokt kyckling med currysås, potatismos och värdshusgrönsaker 

Maträtt 5 Kokt köttkorv med pepparrotssås, kokt potatis och amerikansk 
grönsaksblandning 

Maträtt 6 Kokt köttkorv med pepparrotssås, potatismos och amerikansk 
grönsaksblandning 

Maträtt 7 Skånsk vitkålssoppa med ärtfläsk 

Maträtt 8 Oxjärpar med brunsås, kokt potatis, romanabönor och lingonsylt 

Maträtt 9 Oxjärpar med brunsås, potatismos, romanabönor och lingonsylt 

Maträtt 10 Vegetarisk Minestronesoppa med linser 

Maträtt 11 Fiskgryta med kokt potatis och broccolibuketter 

Maträtt 12 Fiskgryta med potatismos och broccolibuketter 

Maträtt 13 Stekt wienerkorv med persiljestuvade ärter och morötter, kokt 
potatis och broccolibuketter 

Maträtt 14 Stekt wienerkorv med persiljestuvade ärter och morötter, 
potatismos och broccolibuketter 

Maträtt 15 Stekta revben med gräddsås, kokt potatis, rödkål och äppelmos 

Maträtt 16 Stekta revben med gräddsås, potatismos, rödkål och äppelmos 

Maträtt 17 Kallskuren kassler med kall ananassås, kokt potatis och 
sommarblandning 

Maträtt 18 Kallskuren kassler med kall ananassås, potatismos och 
sommarblandning 

 

 

 Dessert leverans vecka 15 
 

 

Dessert 1 Konserverade päron med vispad grädde 

Dessert 2 Skogsbärskräm 

Dessert 3 Apelsinsoppa med mandarinklyftor 

Dessert 4 Ostkaka med sylt 

Dessert 5 Mandelpudding med sylt 

Dessert 6 Kladdkaka med vispad grädde 

Dessert 7 Frukt 
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Frågor gällande matens innehåll, kontakta Charlottenborgs kök telefon: 044-13 48 45 

Matsedel 

 Middag leverans vecka 16 
 

 

Maträtt 1 Sprödbakad sej med filsås med grönt, kokt potatis och  
gröna ärtor 

Maträtt 2 Sprödbakad sej med filsås med grönt, potatismos och 
 gröna ärtor 

Maträtt 3 Korvgryta med bacon, kokt potatis och brytbönor 

Maträtt 4 Korvgryta med bacon, potatismos och brytbönor 

Maträtt 5 Köttbullar med brunsås, kokt potatis, brytbönor och lingonsylt 

Maträtt 6 Köttbullar med brunsås, potatismos, brytbönor och lingonsylt 

Maträtt 7 Ugnspannkaka med grönsaksfräs och lingonsylt 

Maträtt 8 Rotfruktssoppa med tärnad skinka 

Maträtt 9 Kroppkakor med smörsås, ärtor & morötter och lingonsylt 

Maträtt 10 Isterband med dillstuvad potatis, haricots vertes och inlagda 
rödbetor 

Maträtt 11 Isterband med dillsås, potatismos, haricots vertes och inlagda 
rödbetor 

Maträtt 12 Kött och grönsakssoppa 

Maträtt 13 Stekt kyckling(drumstick) med brunsås, kokt potatis, blomkål och 
gelé 

Maträtt 14 Stekt kyckling(drumstick) med brunsås, potatismos, blomkål och 
gelé 

Maträtt 15 Västerfisk Skagen med kall skaldjurssås, kokt potatis och klyftade 
morötter 

Maträtt 16 Västerfisk Skagen med kall skaldjurssås, potatismos och klyftade 
morötter 

 

 

 Dessert leverans vecka 16 
 

 

Dessert 1 Jordgubbskräm 

Dessert 2 Fruktcocktail med vispad grädde 

Dessert 3 Körsbärssoppa 

Dessert 4 Äppelkaka med vaniljsås 

Dessert 5 Blåbärskräm 

Dessert 6 Chokladmousse med vispad grädde 

Dessert 7 Frukt 
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