
  

sommarMatsedel v. 25 

hemtjänsten  

Måndag  Lunch                   Kyckling i currysås, ris och rotfruktswok   

Middag     Broccoligratäng med skivat kött, potatis och                                         
                 salladsgrönsaker                                               
 

Tisdag  Lunch  Potatisbullar med stekt fläsk och kokta morötter

Lunch Kycklinggryta med potatis och broccoli  

Onsdag  Lunch  Fiskgratäng med dill/citrussås, potatis och gröna ärtor  

Middag     Gräddstuvad pytt i panna och sautémix orientalisk

Torsdag  Lunch  Makaronipudding med skirat smör och bukettgrönsak  

Middag Fläskkorv med kokt potatis, senapssås och slottsgrönsaker 

Fredag 

  

Lunch Midsommarbuffé 
                   (matjessill, gräslöksås, ägg, skinka, mimosa, gravad lax, potatis) 
Efterrätt     Jordgubbstårta        
     
Middag Wallenbergare, pepparsås och potatis, broccoli/gul morot 
 

Lördag  Lunch        Skaldjurspaj, örtdressing, grönsallad     
Efterrätt     Chokladpannacotta med skivade jordgubbar 
 
Middag Fläskfilé med vitlök och örter, potatissallad, kryddsmör 
                   och wokgrönsaker               
 

Söndag 

 

Lunch Regnbågsfilé, potatis, romsås och gröna ärtor  
Efterrätt Rabarberkräm 
 
Middag  Oxjärpe provencale med potatis, gräddsås och slottsgrönsak 
 



 

 

 

sommarMatsedel v. 26 

hemtjänsten 

Måndag  Lunch Pasta med ost och skinksås samt euromix 

Middag      Pannkaka, sylt och grädde med tärnad morot  

  

Tisdag  Lunch   Trädgårdsmästargryta, potatis och haricotes vertes   

Middag  Broccoli och bacongratäng med potatis och kokt majs 

 

Onsdag  Lunch  Champinjoncrepes med klostergrönsaker 

Middag   Kycklingkorv med potatismos, wokgrönsaker 

 

Torsdag  Lunch Texmex biff, stekt potatis, pepparsås och morotsmix 

Middag Potatis, fläsk, löksås och broccolibuketter 

 

Fredag  Lunch   Ugnspannkaka med tärnad morot 

Middag   Laxfärsmedaljong, spenatstuvning, potatis och  
  sommarblandning  
 

Lördag  Lunch  Prinskorv med stuvade makaroner och bukettgrönsak 

Middag      Köttbullar gräddsås, potatis och blomkål 

 

Söndag  Lunch  Fläskköttgryta, potatis och wokgrönsaker   
Efterrätt Fruktpaj med vaniljsås 
 
Middag       Kalvsylta, potatis, rödbetssallad och brysselkål   



 
sommarMatsedel v.27 

hemtjänsten 

Måndag 

 

Lunch Fiskpudding med skirat smör och grön ärtpuré 

Middag  Kåldolmar, skysås, potatis och grönsaksmix 

 

Tisdag  Lunch Matjessill, ägg, filsås, potatis och klyftad tomat  

Middag Leverbiff, gräddsås, potatis och slottsgrönsaker   
  

Onsdag  Lunch  Krämig ost och broccolisoppa, mjukt bröd, korv  

Middag  Skavgryta med fullkornsris och grönsaksblandning 

 

Torsdag  Lunch  Fiskgratäng, potatis och gröna ärtor 

Middag Grillkorv med potatismos, gurkmajonäs och  
                           haricotes vertes  
 

Fredag  Lunch        Raggmunk och stekt fläsk med minimorötter  

Middag  Pasta med hönssås och orientalisk sautemix  

 

Lördag  Lunch  Biffstroganoff med potatis samt broccoli/gul morot 

Middag  Rullströmming, potatis och ärt-majs-paprikablandning   

 

Söndag  Lunch  Viltkyckling, potatis och rotfruktswok 
Efterrätt      Morotskaka  
 
Middag Kotlettrad, gräddsås, potatis & blomkål  



 
sommarMatsedel v.28 

hemtjänsten 

Måndag  Lunch Biff Lindström, pepparsås, potatis och kokta ärtor/majs 

Middag  Rökt lax med stuvad potatis och ärtor  

 

Tisdag  Lunch Omelett med skinkstuvning, potatis, bukettgrönsak   

Middag Gratinerad korv, potatis och grönsaksblandning  
  

Onsdag  Lunch Högsbosoppa, äggsmörgås och banan  

Middag Köttfärspaj med tomatcrème och bukettgrönsaker  

 

Torsdag  Lunch Kokt skivad skinka, mimosasallad, potatis  
                   och grönsaksblandning   
                                                                            
 Middag      Panerad fisk med potatismos, dressing samt ärtor    

Fredag  Lunch Potatisbullar med fläsk och tärnad morotsmix 
 

Middag Laxbullar i hummersås, potatis och sommarblandning   

 

Lördag  Lunch        Kasslersallad med pasta, rhodeisland dressing, ostsmörgås 
                   och frukt    
 

Middag  Thaigryta med kyckling, jasminris, solskensblandning 

Söndag  Lunch  Gravlaxgratäng, skirat smör, och gröna ärtor  
Efterrätt Fruktsallad med vispgrädde  
 

Middag Wallenbergare med gräddsås, potatis och amerikansk 
                   grönsaksblandning 

 



 
sommarMatsedel v.29 

hemtjänsten 

Måndag Lunch Plommonstek med rotfruktsgratäng och brysselkål  

Middag  Gräddig korvgryta med ris och klostergrönsaker 

 

Tisdag  Lunch  Chili con carne med ris och rotfruktswok       

Middag       Frikadeller med potatis, ägg/persiljesås och morotsmix 

 

Onsdag  Lunch Fiskgratäng med pepparrot/gräslökssås, potatis och  
 gröna ärtor  

Middag  Varmkorv med potatismos/bröd gurkmajonäs och   
                   bukettgrönsaker  
 

Torsdag  Lunch  Pannkaka med grädde och rårivna morötter   

Middag  Potatis och nötfärslåda med grönsaksblandning 

 

Fredag  Lunch  Sill, ägg, potatis och filsås med klyftad tomat    

Middag  Gratinerad blomkål med skinka, potatis och euromix 

 

Lördag  Lunch  Prinskorv, potatis, rödbetssallad och broccolibuketter 

Middag  Kycklingbiff med currysås, potatis och slottsgrönsaker  

 

Söndag  Lunch  Regnbågsfilé med potatis, kall sås och ärtor/morot 
Efterrätt Chokladmousse   
  

Middag  Broccolisoppa med skinkfräs och banan  



 
sommarMatsedel v.30 

hemtjänsten 

Måndag Lunch  Fläskkarré, gräddsås, potatis och grönsaksblandning  

Middag  Köttbullar, morotsstuvning, potatis och haricotes vertes 

Tisdag  Lunch Äggakaka med tärnad morot 

Middag  Grönsaksgratäng med nötpastrami, potatis och  
                   Salladgrönsak 
 

Onsdag  Lunch  Potatis och purjolökssoppa med skinksmörgås och apelsin 

Middag  Fläskköttgryta med pasta och wokmix 

 

Torsdag  Lunch  Ugnsomelett med champinjonstuvning, potatis och  
solskensblandning 

Middag      Stekt korv med potatis, pepparrotssås och euromix  

 

Fredag  Lunch        Panerad fisk, potatis, remouladsås och tärnad morot/ärtor  

Middag  Oxjärpe provencale, sås, potatis och slottsgrönsak  

 

Lördag  Lunch        Kycklingpastasallad med dressing, mjukt bröd och banan  

Middag      Köttgryta med ris och ärtor, majs, paprika  

 

Söndag  Lunch  Jansons frestelse och kokta ärtor 
Efterrätt     Bärblandning och vispad grädde 
 

Middag  Broccoli och bacongratäng med potatis och morot 

 



 
sommarMatsedel v.31 

hemtjänsten 

Måndag Lunch  Flygande Jakob med ris och grillgrönsaker   

Middag       Mandeltorsk, örtsås, potatis och haricotes 

 

Tisdag  Lunch  Spaghetti & köttfärssås med julienneblandning 

Middag  Skinkfrestelse med majs/ananassallad 

 

Onsdag Lunch  Champinjoncrepes med slottsgrönsak 

Middag  Pannbiff, gräddsås, potatis och broccoli 

 

Torsdag  Lunch Fisk Bordelaise, potatis, pepparrotssås och gröna ärtor 

Middag Köttgryta med potatis och euromix 

 

Fredag  Lunch  Korv stroganoff, ris och amerikansk grönsaksblandning 

Middag  Frikadeller med gräddsås och potatis solskensblandning  

 

Lördag  Lunch  Pasta och kycklingsås med tricoloremix   

Middag  Fiskbullar i dillsås, potatis och kokta ärtor/morötter   

 

Söndag  Lunch  Rostbiff och potatisgratäng med salladsgrönsaker    
Efterrätt Citronfromage med chokladflarn  
 
Middag Ost/skink & broccolipaj med örtcrème, klostergrönsaker  

 



 
sommarMatsedel v.32 

hemtjänsten 

Måndag  Lunch Kasslergryta, potatis och tricoloremix med vaxböna  

Middag  Kyckingköttbullar med tomatsås och ugnsrostad potatis  

 

Tisdag  Lunch Gräddstuvad pytt i panna med sautemix orentalisk  

Middag  Korv ala Forsell, potatis och tärnad morot  

 

Onsdag  Lunch  Krämig laxlåda med skirat smör och gröna ärtor 

Middag  Pastrami med stuvad potatis och sommarblandning 

 

Torsdag  Lunch  Skavgryta med ris och broccoli/gul morot  

Middag Köttfärslåda med crèmebonjour, sås, potatis och broccoli  

 

Fredag  Lunch  Blodpudding med stekt bacon och apelsin/vitkålssallad  

Middag       Fiskgryta med potatis och aioli, broccoli                 

                

Lördag  Lunch Nötfärsbiff, potatis, gräddsås och slottsgrönsaker  

Middag Grön ärtsoppa med crèmefraiche, ostsmörgås och melon 

 

Söndag  Lunch  Kyckling i currysås, ris och rotfruktswok   
Efterrätt Hallonpannacotta med bärkompott 
  

Middag Broccoligratäng, skivat kött, potatis och salladsgrönsaker  

 


