
                                                                                                                                 

Matdistribution Kyld mat 

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

Matsedel 

 Middag leverans vecka 25 

Maträtt 1 Tomatsoppa med pasta och fetaostkräm 

Maträtt 2 Ugnstekt fisk med varm örtsås, kokt potatis och värdshusgrönsaker 
Maträtt 3 Ugnstekt fisk med varm örtsås, potatismos och Värdshusgrönsaker 
Maträtt 4 Kokt kyckling med currysås, kokt ris och babymorötter 
Maträtt 5 Kokt kyckling med currysås, potatismos och babymorötter 
Maträtt 6 Korvgryta med pepparrot, kokt potatis och romanabönor 
Maträtt 7 Korvgryta med pepparrot, potatismos och romanabönor 
Maträtt 8 Blodkorv med bräckt bacon, ugnstekt wokmix och lingonsylt 
Maträtt 9 Spenatsoppa med ägghalvor 
Maträtt 10 Matjessill (kall) med kall gräddfil, ägg, gräslök, kokt potatis och ärtor 

& majs 
Maträtt 11 Matjessill med kall gräddfil, ägg, gräslök, potatismos och ärtor & 

majs 
Maträtt 12 Rökt kallskuret kalkonbröst med kall mimosasås, kokt potatis och 

ärtor &majs 
Maträtt 13 Rökt kallskuret kalkonbröst med kall mimosasås, potatismos och 

ärtor &majs 
Maträtt 14 Skinkstek med gräddsås, kokt potatis, rödkål och äppelmos 
Maträtt 15 Skinkstek med gräddsås, potatismos, rödkål och äppelmos 

Maträtt 16 Wallenbergare med gräddsås, kokt potatis, brysselkål och 
äppelmos 

Maträtt 17 Wallenbergare med gräddsås, potatismos, brysselkål och 
äppelmos 

 

 Dessert leverans vecka 25 
 

Dessert 1 Pannkakor med sylt 
Dessert 2 Konserverad persika med vispad grädde 
Dessert 3 Krusbärssoppa 
Dessert 4 Blåbärspaj med vaniljsås 
Dessert 5 Jordgubbar med vispad grädde 
Dessert 6 Citronfromage 
Dessert 7 Frukt 

MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR 

 

 

 



                                                                                                                                 

Matdistribution Kyld mat 

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

Matsedel 

 Middag leverans vecka 26 
 

Maträtt 1 Kall Norrlandsströmming med kall gräddfil, kokt potatis och gröna 
ärtor 

Maträtt 2 Kall Norrlandsströmming med kall gräddfil, potatismos och gröna 
ärtor 

Maträtt 3 Fläskschnitzel med brunsås, kokt potatis, gröna ärtor och inlagd 
gurka 

Maträtt 4 Fläskschnitzel med brunsås, potatismos, gröna ärtor och inlagd 
gurka 

Maträtt 5 Stekt fläsk med raggmunkar, broccoli & gul morot och lingonsylt 
Maträtt 6 Falafel(kikärtsbollar)med kall vitlökssås, kokt matvete och broccoli & 

gul morot 

Maträtt 7 Falafel(kikärtsbollar)med kall vitlökssås, potatismos och broccoli & 
gul morot 

Maträtt 8 Morotssoppa med tärnad rökt skinka 
Maträtt 9 Kokt köttkorv med pepparrotssås, kokt potatis och amerikansk 

grönsaksblandning  
Maträtt 10 Kokt köttkorv med pepparrotssås, potatismos och amerikansk 

grönsaksblandning 
Maträtt 11 Köttbullar med brunsås, kokt potatis, brytbönor och lingonsylt 
Maträtt 12 Köttbullar med brunsås, potatismos, brytbönor och lingonsylt 
Maträtt 13 Fisksoppa Smögen 
Maträtt 14 Rimmad kall fläskbog med kall rödbetssallad, kokt potatis och 

amerikansk grönsaksblandning 
Maträtt 15 Rimmad kall fläskbog med kall rödbetssallad, potatismos och 

amerikansk grönsaksblandning 
Maträtt 16 Kallskuren kassler med kall ananassås, kokt potatis och 

sommarblandning 
Maträtt 17 Kallskuren kassler med kall ananassås, potatismos och 

sommarblandning 
 

MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR 

 Dessert leverans vecka 26 
 

Dessert 1 Exotisksoppa 
Dessert 2 Björnbärskräm 
Dessert 3 Jordgubbskräm  

Dessert 4 Hallonkaka med vispad grädde 
Dessert 5 Chokladpudding med vispad grädde 

Dessert 6 Exotisk fruktsallad med vaniljkessella 

Dessert 7 Frukt 



                                                                                                                                 

Matdistribution Kyld mat 

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

Matsedel 
 

 Middag leverans vecka 27 
 

 
Maträtt 1 Sprödbakad fisk med kall remouladsås, kokt potatis och ärtor & 

morötter 
Maträtt 2 Sprödbakad fisk med kall remouladsås, potatismos och ärtor & 

morötter 
Maträtt 3 Rimmad kall fläsklägg med persiljesås, kokt potatis och gröna ärtor 

Maträtt 4 Rimmad kall fläsklägg med persiljesås, potatismos och gröna ärtor 
Maträtt 5 Kokt kall skinka med broccoligratäng, kokt potatis och ärtor & majs 
Maträtt 6 Kokt kall skinka med broccoligratäng, potatismos och ärtor & majs 
Maträtt 7 Kokt pasta med ost-och skinksås och stekta ugnsgrönsaker 
Maträtt 8 Potatismos med ost-och skinksås och stekta ugnsgrönsaker 
Maträtt 9 Matjessill med kall gräddfil, ägg, gräslök, kokt potatis och ärtor & majs 
Maträtt 10 Matjessill med kall gräddfil, ägg, gräslök, potatismos och ärtor & majs 
Maträtt 11 Ostsoppa med köttfärs 
Maträtt 12 Sprödbakad kyckling med äpple-och currysås, kokt potatis och 

brysselkål 
Maträtt 13 Sprödbakad kyckling med äpple-och currysås, potatismos och brysselkål 
Maträtt 14 Korv stroganoff med kokt potatis och blomkål 
Maträtt 15 Korv stroganoff med potatismos och blomkål 
Maträtt 16 Vegetarisk minestronesoppa 
Maträtt 17 Slottsfärs med brunsås, kokt potatis, värdshusgrönsaker och äppelmos 
Maträtt 18 Slottsfärs med brunsås, potatismos, värdshusgrönsaker och äppelmos 

 

 Dessert leverans vecka 27 
 

 
Dessert 1 Äppelsoppa 
Dessert 2 Körsbärskräm 
Dessert 3 Aprikoshalvor med vispad grädde 

Dessert 4 Morotskaka 
Dessert 5 Pannkakor med sylt 

Dessert 6 Blåbärssoppa 

Dessert 7 Frukt 

MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR 

 

 

 

 



                                                                                                                                 

Matdistribution Kyld mat 

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

Matsedel 
 

 Middag leverans vecka 28 
 

 
Maträtt 1 Fisk med täcke av kryddgrönt & lök (Björkeby), kall citronsås, kokt 

potatis och skivade morötter 
Maträtt 2 Fisk med täcke av kryddgrönt & lök (Björkeby), kall citronsås, 

potatismos och skivade morötter 
Maträtt 3 Ängamat med frikadeller 

Maträtt 4 Fylld falukorv med bacon & äpple, sås, kokt potatis och stekta 
ugnsgrönsaker 

Maträtt 5 Fylld falukorv med bacon & äpple, sås, potatismos och stekta 
ugnsgrönsaker 

Maträtt 6 Vegetarisk gryta med mango chutney, kokt potatis och stekta 
ugnsgrönsaker 

Maträtt 7 Vegetarisk gryta med mango chutney, potatismos och stekta 
ugnsgrönsaker 

Maträtt 8 Krämig potatis & purjolökssoppa med baconströssel 
Maträtt 9 Biff Lindström med brunsås, kokt potatis, amerikansk 

grönsaksblandning och inlagd gurka 
Maträtt 10 Biff Lindström med brunsås, potatismos, amerikansk grönsaksblandning 

och inlagd gurka 
Maträtt 11 Stekt lunchkorv med senapssås, kokt potatis och sommarblandning 
Maträtt 12 Stekt lunchkorv med senapssås, potatismos och sommarblandning 
Maträtt 13 Västerfisk Skagen med varm hollandaisesås, kokt potatis, ärtor & 

morötter 
Maträtt 14 Västerfisk Skagen med varm hollandaisesås, potatismos, ärtor & 

morötter 
Maträtt 15 Kroppkakor med smörsås, ärtor & morötter och lingonsylt 
Maträtt 16  Rökt kallt kalkonbröst med kall mangosås, kokt potatis och 

bukettgrönsaker 
Maträtt 17 Rökt kallt kalkonbröst med kall mangosås, potatismos och 

bukettgrönsaker 
 

MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR 

 Dessert leverans vecka 28 
 

 
Dessert 1 Ananaskräm 
Dessert 2 Vaniljpudding med sylt 
Dessert 3 Blandad fruktsoppa 
Dessert 4 Jordgubbspaj med vaniljsås 
Dessert 5 Sommarbärskräm 
Dessert 6 Lingonfromage 
Dessert 7 Frukt 


