
Skolmatsedel vt -2022 Gyllene gaffeln 

 

Skolrestaurangen erbjuder varje dag en salladsbuffé, dagens soppa, hårt bröd, smör, mjölk och vatten  
Du som vårdnadshavare är välkommen till elevrestaurangen för att äta med våra matgäster.   
Besök gärna vår Facebook sida: Vännäs kommun Kostavdelningen 

 

 

Vecka 2 

 

Måndag Köttbullar med potatis och gräddsås 
Morotsbollar med sås och potatis  
  

Tisdag Pannkaka med sylt och grädde 
Soltorkad tomat och fetaostpaj  

 
Onsdag Fiskburgare & grönsaksburgare 

Serveras med bröd & dressing  
 
Torsdag Ost & skinksås 

Ost och grönsakssås  
Serveras med pasta  

    
Fredag  Stekt korv och sojakorv  

Serveras med stekt potatis, grillgurka  
och rostad lök   

 

Vecka 4 

 

Måndag Potatis och purjolöksoppa med mjukt bröd, 
hummus och  frukt  

 
Tisdag Laxpanett, potatis och kall sås  

Omelett med grönsaksstuvning och potatis  
 
Onsdag Palt med lingonsylt  

Flatpalt  
 
Torsdag Korvstroganoff med ris  

Bönstroganoff och couscous   
  

Fredag  Kyckling och quorntacos  
Serveras med bröd och dressing  

 

Vecka 5 

 

 Måndag Potatisbullar och lingonsylt  
Grillade grönsaker med ostcremé 

 
Tisdag Köttfärssås/sojafärssås 

Serveras med spaghetti 
 
Onsdag Thailändskgryta med kyckling och ris 

Thailändsk gryta med quorn och matvete    
 

Torsdag  Torskrygg med varm sås och potatis  
Ugnsbakad kålrot med linssås  

 
Fredag Biff stroganoff med ris 
 Peasestroganoff med quinoa 
 

  

Vecka 3 

 

Måndag Chili con carne 
Chili sin carne   
Serveras med ris  

  
Tisdag Nudelwok med sojastrimlor & sweet chili 

Rispytt  
 
Onsdag Tacofisk och potatismos 

Gratinerad tacoblomkål och potatismos 
 
Torsdag Blodpudding och lingonsylt  

Rotfruktsmedaljong med örtcrème  
 
Fredag:  Lasagne  

Lasagne med tomat och ost   
 

Vecka 6 

 

Måndag  Kycklinggrillkorv och sojakorv  
Serveras med potatismos, grillgurka och  
rostad lök   

 
Tisdag  Tortelini med ostsås 

Bulgurpytt med örtcrème  
  
Onsdag Fisktortilla/ Green nuggets  

Serveras med bröd, picklad rödlök, mangosalsa 
    
Torsdag Köttsoppa med klimp 

Grönsakssoppa med klimp  
 

Fredag  Texmexbiff med stekt potatis & sås 
Zuccinibiff med ugnsrotfrukter & fetaostkräm 

Vecka 7 

 
Måndag Panerad fisk, varm sås och potatis  

Veg. snitzel med varm sås och potatis  
 
Tisdag Raggmunk med stekt fläsk 

Broccoli och blomkålsgratäng  
 
Onsdag Leverbiff, gräddsås och potatis 

Grönsaksbiff, sås och potatis   
 
Torsdag Tacopaj med sojafärs  

Serveras med grillade grönsaker & dressing  
 

Fredag Ryssröra och sojafärsröra  
Serveras med pitabröd  
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Vecka 8 

 

Måndag Köttbullar med potatis och gräddsås 
Morotsbollar med sås och potatis  
  

Tisdag Pannkaka med sylt och grädde 
Soltorkad tomat och fetaostpaj  

 
Onsdag Fiskburgare & grönsaksburgare 

Serveras med bröd & dressing  
 
Torsdag Ost & skinksås 

Ost och grönsakssås  
Serveras med pasta  

    
Fredag  Stekt korv och sojakorv  

Serveras med stekt potatis, grillgurka  
och rostad lök   

 

Vecka 10 

 

 

Vecka 11 

 

 Måndag Potatisbullar och lingonsylt  
Grillade grönsaker med ostcremé 

 
Tisdag Köttfärssås/sojafärssås 

Serveras med spaghetti 
 
Onsdag Thailändskgryta med kyckling och ris 

Thailändsk gryta med quorn och matvete    
 

Torsdag  Torskrygg med varm sås och potatis  
Ugnsbakad kålrot med linssås  

 
Fredag Biff stroganoff med ris 
 Peasestroganoff med quinoa 
 

  

Vecka 9 

 

Måndag Chili con carne 
Chili sin carne   
Serveras med ris  

  
Tisdag Nudelwok med sojastrimlor & sweet chili 

Rispytt  
 
Onsdag Tacofisk och potatismos 

Gratinerad tacoblomkål och potatismos 
 
Torsdag Blodpudding och lingonsylt  

Rotfruktsmedaljong med örtcrème  
 
Fredag:  Lasagne  

Lasagne med tomat och ost   
 

Vecka 12 

 

Måndag  Kycklinggrillkorv och sojakorv  
Serveras med potatismos, grillgurka och  
rostad lök   

 
Tisdag  Tortelini med ostsås 

Bulgurpytt med örtcrème  
  
Onsdag Fisktortilla/ Green nuggets  

Serveras med bröd, picklad rödlök, mangosalsa 
    
Torsdag Köttsoppa med klimp 

Grönsakssoppa med klimp  
 

Fredag  Texmexbiff med stekt potatis & sås 
Zuccinibiff med ugnsrotfrukter & fetaostkräm 

 

Vecka 13 

 
Måndag Panerad fisk, varm sås och potatis  

Veg. snitzel med varm sås och potatis  
 
Tisdag Raggmunk med stekt fläsk 

Broccoli och blomkålsgratäng  
 
Onsdag Leverbiff, gräddsås och potatis 

Grönsaksbiff, sås och potatis   
 
Torsdag Tacopaj med sojafärs  

Serveras med grillade grönsaker & dressing  
 

Fredag Ryssröra och sojafärsröra  
Serveras med pitabröd  
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Vecka 14 

 

Måndag Köttbullar med potatis och gräddsås 
Morotsbollar med sås och potatis  
  

Tisdag Pannkaka med sylt och grädde 
Soltorkad tomat och fetaostpaj  

 
Onsdag Fiskburgare & grönsaksburgare 

Serveras med bröd & dressing  
 
Torsdag Ost & skinksås 

Ost och grönsakssås  
Serveras med pasta  

    
Fredag  Stekt korv och sojakorv  

Serveras med stekt potatis, grillgurka  
och rostad lök   

 

Vecka 16 

 

 

Vecka 17 

 

 Måndag Potatisbullar och lingonsylt  
Grillade grönsaker med ostcremé 

 
Tisdag Köttfärssås/sojafärssås 

Serveras med spaghetti 
 
Onsdag Thailändskgryta med kyckling och ris 

Thailändsk gryta med quorn och matvete    
 

Torsdag  Torskrygg med varm sås och potatis  
Ugnsbakad kålrot med linssås  

 
Fredag Biff stroganoff med ris 
 Peasestroganoff med quinoa 
 

  

Vecka 15 

 

Måndag Chili con carne 
Chili sin carne   
Serveras med ris  

  
Tisdag Nudelwok med sojastrimlor & sweet chili 

Rispytt  
 
Onsdag Tacofisk och potatismos 

Gratinerad tacoblomkål och potatismos 
 
Torsdag Blodpudding och lingonsylt  

Rotfruktsmedaljong med örtcrème  
 
 

Vecka 18 

 

Måndag  Kycklinggrillkorv och sojakorv  
Serveras med potatismos, grillgurka och  
rostad lök   

 
Tisdag  Tortelini med ostsås 

Bulgurpytt med örtcrème  
  
Onsdag Fisktortilla/ Green nuggets  

Serveras med bröd, picklad rödlök, mangosalsa 
    
Torsdag Potatis och purjolöksoppa med mjukt bröd, 

hummus och  frukt 
 
Fredag  Texmexbiff med stekt potatis & sås 

Zuccinibiff med ugnsrotfrukter & fetaostkräm 
 

Vecka 19 

 
Måndag Panerad fisk, varm sås och potatis  

Veg. snitzel med varm sås och potatis  
 

Tisdag Lovdag  
  
 
Onsdag Leverbiff, gräddsås och potatis 

Grönsaksbiff, sås och potatis   
 
Torsdag Tacopaj med sojafärs  

Serveras med grillade grönsaker & dressing  
 

Fredag Ryssröra och sojafärsröra  
Serveras med pitabröd  
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Vecka 20 

 

Måndag Köttbullar med potatis och gräddsås 
Morotsbollar med sås och potatis  
  

Tisdag Pannkaka med sylt och grädde 
Soltorkad tomat och fetaostpaj  

 
Onsdag Fiskburgare & grönsaksburgare 

Serveras med bröd & dressing  
 
Torsdag Ost & skinksås 

Ost och grönsakssås  
Serveras med pasta  

    
Fredag  Stekt korv och sojakorv 

Serveras med stekt potatis, grillgurka  
och rostad lök   

 

Vecka 22 

 

Måndag Potatis och purjolöksoppa med mjukt bröd, 
hummus och  frukt  

 
Tisdag Laxpanett, potatis och kall sås  

Omelett med grönsaksstuvning och potatis  
 
Onsdag Elevens val   
 
Torsdag Korvstroganoff med ris  

Bönstroganoff och couscous   
  

Fredag  Kyckling och quorntacos  
Serveras med bröd och dressing  

 

Vecka 23 

 

 Måndag Potatisbullar och lingonsylt  
Grillade grönsaker med ostcremé 

 
Tisdag Köttfärssås/sojafärssås 

Serveras med spaghetti 
 
Onsdag Thailändskgryta med kyckling och ris 

Thailändsk gryta med quorn och matvete    
 

Torsdag  Torskrygg med varm sås och potatis  
Ugnsbakad kålrot med linssås  

 
Fredag Biff stroganoff med ris 
 Peasestroganoff med quinoa 
 

  

Vecka 21 

 

Måndag Chili con carne 
Chili sin carne   
Serveras med ris  

  
Tisdag Nudelwok med sojastrimlor & sweet chili 

Rispytt  
 
Onsdag Tacofisk och potatismos 

Gratinerad tacoblomkål och potatismos 
 
Torsdag Blodpudding och lingonsylt  

Rotfruktsmedaljong med örtcrème  
 
Fredag  Lovdag  

Vecka 24 

 

Måndag  Pannkaka, sylt och grädde  
 
Tisdag  Pastasallad med kyckling /quorn  
 Serveras med dressing, frukt och mjukt bröd 

med ost 
  
Onsdag Varmkorv/sojakorv med bröd och potatismos 
 Serveras med grillgurka och rostad lök   
    
 

Torsdag   Köket väljer  

  

 

 


