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SOMMARMATSEDEL 2015
VECKA

MÅNDAG

Fiskgratäng med
örter (Bordelaise),
kall dillsås, potatis
A:Pytt i panna, stekt
ägg, rödbetor
D:Krusbärskräm

Färsbiff, sås, potatis
A:Rotfruktsgratäng,
kallskuret
D:Körsbärssoppa

Spenatsoppa, frikadeller,
ägghalva
A: Pastalåda
D: Pannkaka sylt

Matjesill, nypotatis,
gräddfil, gräslök
D:Jordgubbar,
vispgädde
K:Smörgåstårta

Varmrökt lax, saucé
Verte, potatis
D:Ananaspaj med
vispgrädde

Fransk köttgryta, potatis
D:Vaniljpannacotta,
hallon

25
15-21 juni

Wienerkorv, stuvade
grönsaker, potatis
A:Raggmunkar, stekt
fläsk, lingon
D:Fruktcocktail

Korvgryta Forsell ,
ris/potatis
A:Äggakaka, lingon
D:Apelsinsoppa

Stekt fisk med ost &
persilja, kall
örtsås,potatis
A: Skink & broccolipaj
D:Kungskräm

Köttbullar, sås,
potatis, lingon
A:Kalvsylta, stekt
potatis, rödbetor
D:Rabarbersoppa

Primörsoppa , skinka
A:Ahlströmers färs &
potatislåda
D:Ostkaka, sylt

Apelsinkyckling,
ris/potatis
A:Knutteströmming,
potatis
D:Husets dessert

Mandelfisk, smörsås,
potatis
D:Persika med
vispgrädde

Örtagårdsstek, sås,
potatis, gelé, pressgurka
D:Mousse med bär

Fiskgryta med aioli,
Pytt i panna, ägg,
potatis
rödbetor
A:Köttbullar, stuvad
A:Broccolisoppa,bröd
blomkål, potatis
D: Hallonkräm
D: Jordgubbar, grädde

Ost & skinksoppa, bröd
A: Stekt fisk, örtsås,
potatis
D:Pannkaka, sylt

Matjessill med tillbehör
A:Chili con Carne, ris
D:Husets dessert

Stekt fläskschnitzel, sås, Porterstek, gräddsås,
potatis, ärtor
potatis, gelé
D:Äpplekräm med russin D:Glassbägare

27
29-5 juli

Kåldolmar, sås,
potatis,lingon
A: Stekt falukorv,
makaroner, ketchup
D:Blåbärssoppa

28
6-12 juli

Stekta isterband,
persiljestuvad potatis
A:Vegetarisk
lasagnette, ketchup
D:Jordgubbskräm

Fiskgratäng med
senap & dill, potatis
A:Frikadeller i
currysås, potatis
D:Fruktcocktail

Helstekt kotlett, sås,
potatis, ättiksgurka
A:Grönsaksbiff, kall
örtsås,potatis
D:Mangosoppa

Tomatsoppa m.
miniköttbullar , bröd
A: Kaviarlåda
D: Pannkaka, sylt

Wienerkorv ,
potatismos , senap,
ketchup
A: Kalvsylta , stekt
potatis , rödbetor
D: Husets dessert

Skånsk kalops, potatis,
rödbetor
D:Toscapäron,
vispgrädde

Kassler med svampsås,
potatis, lingon
D:Ananasmousse,
vispgrädde

Stekt fläsk, löksås,
potatis
A:Kryddiga järpar,
kall tacosås, ris
D:Krusbärskräm

Stekt sillflundra,
potatismos, lingon
A:Stekt korv,
potatismos
D:Nyponsoppa, vispad
grädde

Pannbiff med lök ,
sås, potatis, lingon
A:Broccolimedaljong,
ädelostsås, potatis
D:Kungskräm

Spenatsoppa , ägg,
frikadeller
A:Pastagratäng
D:Blåbärspaj, vaniljsås

Kokt korv, persiljesås, Kokt torsk, senapssås,
potatis
potatis
D:Cheesecake
A:Champinjonsoppa,
bröd
D:Husets dessert

Plommonspäckad karré,
gräddsås, potatis,
äpplemos
D:Kryddinkokta frukter
med vaniljkesella

26
22-28 juni

29
13-19 juli

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG
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30
20-26 juli

31
27-2 aug

32
3-9 aug

33
10-16 aug

Chiligratinerad
kassler, ris/potatis
A:Stekt inlagd sill ,
gräddfil , ägg , potatis
D:Körsbärskräm

Stekt fisk, kall
äpplesås, potatis
A: Ängamat (redd
grönsakssoppa),
prinskorv, bröd
D:Hawaiikräm

Sjömansbiff, rödbetor
A:Köttfärssås,
spagetti, ketchup
D:Aprikosris

Dillkött, potatis
Morotsoppa Högsbo med Fläskkorv, rotmos
A:Kycklingpytt, örtsås D:Paradisfruktsallad,
skinka, bröd
vispgrädde
D:Husets dessert
A:Stekt fisk, sås, potatis
D: Pannkaka, sylt

Helstekt kotlettrad, sås,
potatis
D: Apelsinpannacotta

Kycklinglevergryta,
potatis, lingon
A:Potatisbullar,
blodkorv, skinka,
lingon
D:Rabarbersoppa

Sprödbakad sej,
tartarsås, potatis
A:Biff Lindström, sås,
potatis, ättiksgurka
D:Äpplekräm

Köttbullar, sås,
potatismos, lingon
A:Kalvsylta, stekt
potatis, rödbetor
D:Björnbärskräm

Champinjonsoppa,
bröd , rökt korv
A:Grönsaksbiffar, örtsås,
potatis
D: Jordgubbspaj med
vaniljkesella

Stekt kyckling, sås,
potatis, ättiksgurka
A : Linssoppa bröd
D:Husets dessert

Stekt rödspätta,
remouladesås, potatis
D:Persikohalva,
vispgrädde

Wallenbergare,
gräddsås, potatis, gröna
ärtor, lingon
D:Brylepudding med
karamellsås

Pytt i panna, stekt
ägg, rödbetor
A:Kokt köttkorv,
senapssås, potatis
D:Jordgubbskräm

Stekt fisk, kall sås,
potatis
A:Köttbullar, stuvade
makaroner
D:Ananaskräm

Grekiska oxjärpar,
timjansgräddsås,
potatis
A:Skinkfrestelse
D:Chokladmousse

Minestronesoppa , bröd
A: Skepparströmming,
potatis, gräddfil
D: Pannkaka, sylt

Korvgryta med äpple
och curry , ris/potatis
A: Lasagne ,sallad
D:Husets dessert

Revben , rödkål ,sås,
potatis
D: Rabarberkompott,
vaniljvisp

Kålpudding, sås, potatis,
lingon
D:Chokladyoghurt med
citruscocktail

Frikadeller, dillsås,
potatis
A:Äggakaka, lingon
D:Drottningkräm

Kokt sej, citronsås,
potatis, ärtor
A: Kokt korv
senapssås
D: Äppleris

Stekt korv ,
potatismos, senap &
ketchup
A:Kallskurst,
potatissallad
D:Hallonsoppa

Primörsoppa, bröd, pålägg
A:Bakad potatis
skinkröra
D: Ostkaka, sylt

Kalkonschnitzel, sås,
klyftpotatis
A:Fiskpudding, smält
smör
D:Husets dessert

Gratinerad torsk med
sås Elisabet, potatis
D:Citronfromage

Stekt kyckling,
gräddsås, potatis,
ättiksgurka
D:Glassbakelse

