
Matdistribution Kyld mat 

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

Matsedel 

 Middag leverans vecka 9 
 

 
Maträtt 1 Sprödbakad sej med varm gurksås, kokt potatis och gröna ärtor  
Maträtt 2 Sprödbakad sej med varm gurksås, potatismos och gröna ärtor  
Maträtt 3 Thaigryta med sojafärs (curry och kokos) med kokt ris och gröna 

ärtor 
Maträtt 4 Thaigryta med sojafärs (curry och kokos) med potatismos och 

gröna ärtor 
Maträtt 5 Köttbullar med gräddsås, kokt potatis, blomkål och lingonsylt 
Maträtt 6 Köttbullar med gräddsås, potatismos, blomkål och lingonsylt 
Maträtt 7 Ärtsoppa med ärtfläsk 
Maträtt 8 Stekt kycklingkorv med brunsås, kokt potatis och romanabönor 
Maträtt 9 Stekt kycklingkorv med brunsås, potatismos och romanabönor 
Maträtt 10 Fisk Bordelaise med dillsås, kokt potatis och klyftade morötter 
Maträtt 11 Fisk Bordelaise med dillsås, potatismos och klyftade morötter 
Maträtt 12 Spenatsoppa med ägghalvor 
Maträtt 13 Rimmad varm fläsklägg med persiljesås, kokt potatis och 

sommarblandning 
Maträtt 14 Rimmad varm fläsklägg med persiljesås, potatismos och 

sommarblandning 
Maträtt 15 Sprödbakad kyckling (kylett) med brunsås, kokt potatis, 

babymorötter och äppelmos 
Maträtt 16 Sprödbakad kyckling(kylett) med brunsås, potatismos, 

babymorötter och äppelmos 
Maträtt 17 Maggans pannbiff med brunsås, kokt potatis, haricots vertes och 

lingonsylt 
Maträtt 18 Maggans pannbiff med brunsås, potatismos, haricots vertes och 

potatismos 
 

 Dessert leverans vecka 9 
 

 
Dessert 1 Krusbärssoppa 
Dessert 2 Körsbärssoppa 
Dessert 3 Päronkaka med vaniljsås 
Dessert 4 Fruktsallad med vispad grädde 
Dessert 5 Brylépudding med karamellsås 
Dessert 6 Blandad fruktkräm 
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 10 
 

 
Maträtt 1 Fisk med italienskt täcke, kall filsås med grönt, kokt potatis och 

bukettgrönsaker 
Maträtt 2 Fisk med italienskt täcke, kall filsås med grönt, potatismos och 

bukettgrönsaker 
Maträtt 3 Pannbiff med lök, brunsås, kokt potatis, bukettgrönsaker och 

lingonsylt 
Maträtt 4 Pannbiff med lök, brunsås, potatismos, bukettgrönsaker och 

lingonsylt 
Maträtt 5 Grillad kycklingklubba med brunsås, kokt potatis, rödkål och gelé 
Maträtt 6 Grillad kycklingklubba med brunsås, potatismos, rödkål och gelé 
Maträtt 7 Indisk linsgryta Daal med ris och rödkål 
Maträtt 8 Indisk linsgryta Daal med potatismos och rödkål 
Maträtt 9 Morotssoppa med frikadeller 
Maträtt 10 Ugnstekt fisk, med varm örtsås, kokt potatis och gröna ärtor 
Maträtt 11 Ugnstekt fisk, med varm örtsås, potatismos och gröna ärtor 
Maträtt 12 Gulaschsoppa 
Maträtt 13 Korv stroganoff med kokt potatis och brytbönor 
Maträtt 14 Korv stroganoff med potatismos och brytbönor 
Maträtt 15 Kåldolmar med brunsås, kokt potatis, brytbönor och lingonsylt 
Maträtt 16 Kåldolmar med brunsås, potatismos, brytbönor och lingonsylt 
Maträtt 17 Kotlettrad med brunsås, stekt potatis, värdshusgrönsaker och 

gelé 
Maträtt 18 Kotlettrad med brunsås, potatismos, värdshusgrönsaker och gelé 

 

 

 Dessert leverans vecka 10 
 

 
Dessert 1 Äppelsoppa 
Dessert 2 Svart vinbärskräm 
Dessert 3 Mannagrynskaka med saftsås 
Dessert 4 Päron med chokladgrädde 
Dessert 5 Hallonmousse 

Dessert 6 Jordgubbe- och rabarbersoppa 

Dessert 7 Frukt 
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 Middag leverans vecka 11 
 

 
Maträtt 1 Sprödbakad sej med stuvad spenat, kokt potatis och stekta 

ugnsgrönsaker 
Maträtt 2 Sprödbakad sej med stuvad spenat, potatismos och stekta 

ugnsgrönsaker 
Maträtt 3 Kokt pasta med ost-och skinksås och stekta ugnsgrönsaker 
Maträtt 4 Potatismos med ost-och skinksås och stekta ugnsgrönsaker 
Maträtt 5 Smakrik korvgryta med äpple, kokt ris och brysselkål 
Maträtt 6 Smakrik korvgryta med äpple, potatismos och brysselkål 
Maträtt 7 Morotsbollar, potatisgratäng med feta, persiljesås och brysselkål 
Maträtt 8 Morotsbollar, potatismos med persiljesås och brysselkål 
Maträtt 9 Kycklingsoppa med kokosmjölk 
Maträtt 10 Kött- och grönsakssoppa 
Maträtt 11 Fiskgratäng med curryremoulad, sås, kokt potatis och ugnstekt 

ratatouille 
Maträtt 12 Fiskgratäng med curryremoulad, sås, potatismos och ugnstekt 

ratatouille 
Maträtt 13 Köttfärsrutor med brunsås, kokt potatis, broccolibuketter och 

lingonsylt 
Maträtt 14 Köttfärsrutor med brunsås, potatismos, broccolibuketter och 

lingonsylt 
Maträtt 15 Leverbiff med brunsås, kokt potatis, ugnstekt ratatouille och 

lingonsylt 
Maträtt 16 Leverbiff med brunsås, potatismos, ugnstekt ratatouille och 

lingonsylt 
Maträtt 17 Apelsin och honungs-glaserad kyckling med brunsås, kokt potatis, 

sommarblandning och äppelmos 
Maträtt 18 Apelsin och honungs-glaserad kyckling med brunsås, potatismos 

sommarblandning och äppelmos 
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 Dessert leverans vecka 11 
 

 

Dessert 1 Björnbärskräm 

Dessert 2 Mango- och apelsinsoppa 

Dessert 3 Kesokaka med sylt 

Dessert 4 Nyponsoppa med vispad grädde   

Dessert 5 Chokladpudding med vispad grädde 

Dessert 6 Fruktcocktail med vispad grädde 

Dessert 7 Frukt 
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 Middag leverans vecka 12 
 

 
Maträtt 1 Fisk Björkeby med varm citronsås, kokt potatis och haricots vertes 
Maträtt 2 Fisk Björkeby med varm citronsås, potatismos och haricots vertes 
Maträtt 3 Hönspannbiff med brunsås, kokt potatis, haricots vertes och gelé 
Maträtt 4 Hönspannbiff med brunsås, potatismos, haricots vertes och gelé 
Maträtt 5 Stekt falukorv med persiljestuvad vitkål, kokt potatis och klyftade 

morötter 
Maträtt 6 Stekt falukorv med persiljestuvad vitkål, potatismos och klyftade 

morötter 
Maträtt 7 Köttfärssoppa med röda bönor 
Maträtt 8 Skinkstek med brunsås, kokt potatis, vaxbönor och gelé 
Maträtt 9 Skinkstek med brunsås, potatismos, vaxbönor och gelé 
Maträtt 10 Kokt torsk med senapssås, kokt potatis och ärter & morötter 
Maträtt 11 Kokt torsk med senapssås, potatismos och ärter & morötter 
Maträtt 12 Krämig potatis och broccolisoppa 
Maträtt 13 Stekt fläsk med löksås, kokt potatis och blomkål 
Maträtt 14 Stekt fläsk med löksås, potatismos och blomkål 
Maträtt 15 Ostgratinerad kycklingkorv med sås, kokt potatis och ärter & 

morötter 
Maträtt 16 Ostgratinerad kycklingkorv med sås, potatismos och ärter & 

morötter 
Maträtt 17 Fläskschnitzel med varm bearnaisesås, kokt potatis, 

värdshusgrönsaker och inlagd gurka  
Maträtt 18 Fläskschnitzel med varm bearnaisesås, potatismos, 

värdshusgrönsaker och inlagd gurka 
 

 

 Dessert leverans vecka 12 
 

 
Dessert 1 Blåbärssoppa 
Dessert 2 Äppelkräm 
Dessert 3 Aprikosris 
Dessert 4 Jordgubbsmousse 
Dessert 5 Ananasringar med vispad grädde 
Dessert 6 Våffla med sylt och vispad grädde 
Dessert 7 Frukt 

MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR 


