
Matsedel v. 33 
Hemtjänst 

 
Måndag Lunch Himmelska kotletter, potatis och slottsgrönsaker 
 Middag  Lammfärsmedaljong, rotsaksgratäng och örtsås  
 

 
Tisdag  Lunch  Korvstroganoff med ris och sommarblandning 

Middag Raggmunk med stekt fläsk och minimorötter 
 
 
Onsdag Lunch  Jansons frestelse och gröna ärtor    

Middag       Kycklingköttbullar, örtsås och potatismos 
 
 
Torsdag Lunch  Krämig ost och broccolisoppa, mjukt bröd och korv  
   Middag Kalops med potatis och haricotes vertes 
 
 
Fredag Lunch Kålpudding, gräddsås, potatis och sautémix orientalisk 

Middag       Rullströmming, potatis och ärt-majs-paprikablandning   
   
   
Lördag Lunch Gulaschgryta med potatis och sommarblandning 

Middag Rostbiff, potatisgratäng och rödvinsky 
 
 

Söndag  Lunch Torskrygg med skirat smör, kapris, potatis och  
                   klyftad rödbeta                 

 
Efterrätt Risifrutti med bärsås 
Middag Viltkyckling, potatis och rotfruktswok   

 
 
 

Med reservation för ändringar. 
Har du frågor kring din matleverans, vill av/påboka din låda eller har andra funderingar? 

Kontakta Liljaskolans kök på telefonnummer:  070- 235 50 29 



Matsedel v. 34 
Hemtjänst 

 
Måndag Lunch Stekt fläsk med löksås, potatis och minimorot 
 Middag  Köttfärsbiff med stuvade grönsaker och potatis 
  
 
Tisdag  Lunch  Kycklingkorv med potatismos, broccolibukett 

Middag Skivad skinka med mimosasallad, potatis och  
                   klyftad tomat 
Efterrätt Kräm med grädde 

 
 
Onsdag Lunch  Fiskgratäng med kokt potatis och gröna ärtor  

Middag       Kroppkaksrulle med lingonsylt och smör och   
råriven morot  

 
 
Torsdag Lunch  Ärtsoppa och pannkaka med sylt  
   Middag Kycklinggryta med ris samt ärtor, majs och  

 paprikablandning 
 
 
Fredag Lunch Kålpudding med potatis, sås och lingonsylt,  
                              vitkålssallad 

Middag       Fiskbiffar med potatismos, sås och euromix 
   
   
Lördag Lunch Himmelska kotletter med potatis och klostergrönsaker  

Middag Ädelostpaj med dressing och amerikansk  
                  grönsaksblandning  

 
 

Söndag  Lunch Wallenbergare med pepparsås, potatis och klyftad rödbeta    
Efterrätt Äppel tosca med vaniljsås  
Middag Falukorvslåda med potatis och majs  

 
Med reservation för ändringar. 

Har du frågor kring din matleverans, vill av/påboka din låda eller har andra funderingar? 
Kontakta Liljaskolans kök på telefonnummer:  070- 235 50 29 



Matsedel v. 35 
Hemtjänst 

 
Måndag Lunch Biff stroganoff med potatis och bukettgrönsaker  
 Middag  Bondomelett och brysselkål   
 
 
Tisdag  Lunch  Pasta med ost och skinksås samt solskensblandning 

Middag Kycklingmedaljong med stekt potatis, currysås och  
  wokgrönsaker 
 
 
Onsdag Lunch   Jansons frestelse, inlagda rödbetor och rårivna morötter 

Middag       Leverbiff med potatis, sås, och                                 

  vitkålssallad med lingonsylt  
 
 
Torsdag Lunch  Isterband med stuvad potatis, inlagda rödbetor och  
                                      sommarblandning  
   Middag Moussaka, blomkål och inlagd gurka 
 
 
Fredag Lunch Flygande Jakob med ris och broccolibukett 

Middag       Ugnspannkaka med sylt och minimajs 
    
  
Lördag Lunch Plommonstek med rotfruktsgratäng, sås och tricoloremix 
  med brytböna  

Middag Krämig ost och broccolisoppa, ägg, mjukt bröd och 
                   frukt  
 
 

Söndag  Lunch  Rödspätta med spenatsås, potatis och morotsmix 
Efterrätt  Chokladmousse med mandarin och vispad grädde 
Middag  Dillkött med potatis och klyftad rödbeta 

     
Med reservation för ändringar. 

Har du frågor kring din matleverans, vill av/påboka din låda eller har andra funderingar? 
Kontakta Liljaskolans kök på telefonnummer:  070- 235 50 29 

 



Matsedel v. 36 
Hemtjänst 

 
Måndag Lunch Biff Lindström med sås, potatis och bukettgrönsaker 

Middag  Gräddig korvgryta, potatis och broccoli med gul morot 
 
 

Tisdag  Lunch Laxpudding med ärtpuré 
Middag Raggmunk med stekt fläsk, lingonsylt och tärnad morot 

 
 
Onsdag Lunch  Köttsoppa med klimp, ostsmörgås och frukt 

Middag Lammfärsmedaljong med potatiskaka, sås och  
 champinjoner med färsk persilja  
  
 

Torsdag Lunch  Lasagne med råriven morot 
Middag Två sorters sill, ägg, filsås och potatis, tunnbrödmacka 

med ost och smör 
 
 
Fredag Lunch Korv stroganoff med ris och ärtor, majs,  

 paprikablandning 
Middag       Gräddstuvad pytt i panna med stekt ägg och  

inlagda rödbetor    
   

 
Lördag Lunch Panerad fisk med klyftpotatis, remouladsås och 

 sommargrönsaker 
Middag Kycklingsås med pasta och solskensblandning 

 
 

Söndag  Lunch Pepparrotskött med potatis och klostergrönsaker 
Efterrätt Pannacotta med bärkompott  
Middag Pannbiff med stekt lök, sås, potatis samt   

ärter och tärnade morötter 
 

Med reservation för ändringar. 
Har du frågor kring din matleverans, vill av/påboka din låda eller har andra funderingar? 

Kontakta Liljaskolans kök på telefonnummer:  070- 235 50 



Matsedel v. 37 
Hemtjänst 

 
Måndag Lunch Kycklingfrestelse och wokgrönsaker 

Middag  Fiskbullar i hummersås med potatis och  
 sommarblandning 

 
 
Tisdag  Lunch Chili con carne med ris och majs 

Middag Omelett med skinkstuvning, potatis och broccolibukett 
 
 
Onsdag Lunch  Kalops med potatis, inlagd rödbeta och blomkål 

Middag Prinskorv med potatismos, räksallad och  
 solskensblandning  

 
 
Torsdag Lunch  Panerad fisk med varm sås, potatis och gröna ärtor 
   Middag Köttfärslimpa med potatis, sås, lingonsylt och 
                                     bukettgrönsaker 
   
 
Fredag Lunch Pastagratäng med korv och broccoli/ gul morot 

Middag       Kalvsylta med rödbetssallad och potatis 
Efterrätt Hallon och vaniljmousse   

     
 
Lördag Lunch Viltkyckling med risoni och orientalisk sautémix 

Middag Fisksoppa med mjuk ostsmörgås och frukt 
 
 

Söndag  Lunch Fläskfilé med svampsås, potatis och tricolormix med   
                                      brytböna 

Efterrätt Tiramisu bakelse 
Middag Frikadeller med ägg och persiljesås, potatis och minimorot 

 
Med reservation för ändringar. 

Har du frågor kring din matleverans, vill av/påboka din låda eller har andra funderingar? 
Kontakta Liljaskolans kök på telefonnummer:  070- 235 50 29 

 



 

Matsedel v. 38 
Hemtjänst 

 
Måndag Lunch Oxjärpe provencale med sås, potatis och  

 sommarblandning  
Middag  Fisk Bordelaise med potatis och grön sparris 
 
 

Tisdag  Lunch Skavgryta med ris, gelé och rotfruktswok 
Middag Ost och skinkpaj med dressing och salladsgrönsaker 

  med sojaböna 
 
 
Onsdag Lunch  Stekt korv med stuvade makaroner och tärnad morot 

Middag Kycklingköttbullar med currysås, potatis och euromix 
  
 
 

Torsdag Lunch  Laxfärsmedaljong med potatismos, varm sås och
 brysselkål 
Middag Potatisbullar med bacon, lingonsylt och råriven morot 

 
 

Fredag Lunch Krämig köttfärsgryta med pasta och majs 
Middag       Duchessepotatis med skivat kött, sås och morotsmix 
     
 

Lördag Lunch Kalkonschnitzel med sås, stekt potatis och haricote vertes 
Middag Skinklåda och solskensblandning 
 

Söndag  Lunch Regnbågsfilé med potatis, kall sås och rustika rotfrukter 
Efterrätt Kladdkaka med hallongrädde 
Middag Fläskkorv med rotmos, senapssås och brysselkål 

 
 

Med reservation för ändringar. 
Har du frågor kring din matleverans, vill av/påboka din låda eller har andra funderingar? 

Kontakta Liljaskolans kök på telefonnummer:  070- 235 50 29 
 
 



Matsedel v. 39 
Hemtjänst 

 
Måndag Lunch Köttbullar med kokt potatis, gräddsås och amerikansk  
                                     grönsaksblandning   

Middag  Rispytt med kyckling, varm sås och broccolibukett
   

 
Tisdag  Lunch Strömmingsflundra med potatismos och gröna ärtor 

Middag Champinjoncrepes med morotsmix   
Efterrätt Fruktsallad med vaniljsås 

 
 
Onsdag Lunch  Kycklingsoppa med ostsmörgås och frukt 

Middag Grillkorv med stekt potatis, gurkmajonnäs och  
                                      sommarblandning 
 
 
Torsdag Lunch  Palt med lingonsylt, smör och rårivna morötter 

Middag Torskrygg med vitvinssås, potatis och grön sparris 
 
 
Fredag Lunch Spaghetti med köttfärssås och euromix 

Middag       Broccoli och bacongratäng, potatis och minimorot
  
 

Lördag Lunch Panerad fisk, potatis, hollandaisesås och slottsgrönsaker 
Middag Pastalåda med kyckling och rotfruktswok 
 
 

Söndag  Lunch Rostbiff med potatisgratäng, sås och salladsgrönsaker 
 med sojaböna 
Efterrätt Citronfromage med vaniljrån 
Middag Blomkålssoppa med skinkfräs, ostsmörgås och frukt 

 
 

Med reservation för ändringar. 
Har du frågor kring din matleverans, vill av/påboka din låda eller har andra funderingar? 

Kontakta Liljaskolans kök på telefonnummer:  070- 235 50 29 
 
 



Matsedel v. 40 
Hemtjänst 

 
Måndag Lunch Stekt fläsk med löksås, potatis och minimorot 
 Middag  Köttfärsbiff med stuvade grönsaker och potatis 
  
 
Tisdag  Lunch  Kycklingkorv med potatismos, broccolibukett 

Middag Skivad skinka med mimosasallad, potatis och  
                   klyftad tomat 
Efterrätt Kräm med grädde 

 
 
Onsdag Lunch  Fiskgratäng med kokt potatis och gröna ärtor  

Middag       Kroppkaksrulle med lingonsylt och smör och   
råriven morot  

 
 
Torsdag Lunch  Ärtsoppa och pannkaka med sylt  
   Middag Kycklinggryta med ris samt ärtor, majs och  

 paprikablandning 
 
 
Fredag Lunch Kålpudding med potatis, sås och lingonsylt,  
                              vitkålssallad 

Middag       Fiskbiffar med potatismos, sås och euromix 
   
   
Lördag Lunch Himmelska kotletter med potatis och klostergrönsaker  

Middag Ädelostpaj med dressing och amerikansk  
                  grönsaksblandning  

 
 

Söndag  Lunch Wallenbergare med pepparsås, potatis och klyftad rödbeta    
Efterrätt Äppel tosca med vaniljsås  
Middag Falukorvslåda med potatis och majs  

 
Med reservation för ändringar. 

Har du frågor kring din matleverans, vill av/påboka din låda eller har andra funderingar? 
Kontakta Liljaskolans kök på telefonnummer:  070- 235 50 29 

 



Matsedel v. 41 
Hemtjänst 

 
Måndag Lunch Biff stroganoff med potatis och bukettgrönsaker  
 Middag  Bondomelett och brysselkål   
 
 
Tisdag  Lunch  Pasta med ost och skinksås samt solskensblandning 

Middag Kycklingmedaljong med stekt potatis, currysås och  
  wokgrönsaker 
 
 
Onsdag Lunch   Jansons frestelse, inlagda rödbetor och rårivna morötter 

Middag       Leverbiff med potatis, sås, och                                 

  vitkålssallad med lingonsylt  
 
 
Torsdag Lunch  Isterband med stuvad potatis, inlagda rödbetor och  
                                      sommarblandning  
   Middag Moussaka, blomkål och inlagd gurka 
 
 
Fredag Lunch Flygande Jakob med ris och broccolibukett 

Middag       Ugnspannkaka med sylt och minimajs 
    
  
Lördag Lunch Plommonstek med rotfruktsgratäng, sås och tricoloremix 
  med brytböna  

Middag Krämig ost och broccolisoppa, ägg, mjukt bröd och 
                   frukt  
 
 

Söndag  Lunch  Rödspätta med spenatsås, potatis och morotsmix 
Efterrätt  Chokladmousse med mandarin och vispad grädde 
Middag  Dillkött med potatis och klyftad rödbeta 

     
Med reservation för ändringar. 

Har du frågor kring din matleverans, vill av/påboka din låda eller har andra funderingar? 
Kontakta Liljaskolans kök på telefonnummer:  070- 235 50 29 

 



 

Matsedel v. 42 
Hemtjänst 

 
Måndag Lunch Biff Lindström med sås, potatis och bukettgrönsaker 

Middag  Gräddig korvgryta, potatis och broccoli med gul morot 
 
 

Tisdag  Lunch Laxpudding med ärtpuré 
Middag Raggmunk med stekt fläsk, lingonsylt och tärnad morot 

 
 
Onsdag Lunch  Köttsoppa med klimp, ostsmörgås och frukt 

Middag Lammfärsmedaljong med potatiskaka, sås och  
 champinjoner med färsk persilja  
  
 

Torsdag Lunch  Lasagne med råriven morot 
Middag Två sorters sill, ägg, filsås och potatis, tunnbrödmacka 

med ost och smör 
 
 
Fredag Lunch Korv stroganoff med ris och ärtor, majs,  

 paprikablandning 
Middag       Gräddstuvad pytt i panna med stekt ägg och  

inlagda rödbetor    
   

 
Lördag Lunch Panerad fisk med klyftpotatis, remouladsås och 

 sommargrönsaker 
Middag Kycklingsås med pasta och solskensblandning 

 
 

Söndag  Lunch Pepparrotskött med potatis och klostergrönsaker 
Efterrätt Pannacotta med bärkompott  
Middag Pannbiff med stekt lök, sås, potatis samt   

ärter och tärnade morötter 
 

Med reservation för ändringar. 
Har du frågor kring din matleverans, vill av/påboka din låda eller har andra funderingar? 

Kontakta Liljaskolans kök på telefonnummer:  070- 235 50 



Matsedel v. 43 
Hemtjänst 

 
Måndag Lunch Kycklingfrestelse och wokgrönsaker 

Middag  Fiskbullar i hummersås med potatis och  
 sommarblandning 

 
 
Tisdag  Lunch Chili con carne med ris och majs 

Middag Omelett med skinkstuvning, potatis och broccolibukett 
 
 
Onsdag Lunch  Kalops med potatis, inlagd rödbeta och blomkål 

Middag Prinskorv med potatismos, räksallad och  
 solskensblandning  

 
 
Torsdag Lunch  Panerad fisk med varm sås, potatis och gröna ärtor 
   Middag Köttfärslimpa med potatis, sås, lingonsylt och 
                                     bukettgrönsaker 
   
 
Fredag Lunch Pastagratäng med korv och broccoli/ gul morot 

Middag       Kalvsylta med rödbetssallad och potatis 
Efterrätt Hallon och vaniljmousse   

     
 
Lördag Lunch Viltkyckling med risoni och orientalisk sautémix 

Middag Fisksoppa med mjuk ostsmörgås och frukt 
 
 

Söndag  Lunch Fläskfilé med svampsås, potatis och tricolormix med   
                                      brytböna 

Efterrätt Tiramisu bakelse 
Middag Frikadeller med ägg och persiljesås, potatis och minimorot 

 
Med reservation för ändringar. 

Har du frågor kring din matleverans, vill av/påboka din låda eller har andra funderingar? 
Kontakta Liljaskolans kök på telefonnummer:  070- 235 50 29 

 



 

Matsedel v. 44 
Hemtjänst 

 
Måndag Lunch Oxjärpe provencale med sås, potatis och  

 sommarblandning  
Middag  Fisk Bordelaise med potatis och grön sparris 
 
 

Tisdag  Lunch Skavgryta med ris, gelé och rotfruktswok 
Middag Ost och skinkpaj med dressing och salladsgrönsaker 

  med sojaböna 
 
 
Onsdag Lunch  Stekt korv med stuvade makaroner och tärnad morot 

Middag Kycklingköttbullar med currysås, potatis och euromix 
  
 
 

Torsdag Lunch  Laxfärsmedaljong med potatismos, varm sås och
 brysselkål 
Middag Potatisbullar med bacon, lingonsylt och råriven morot 

 
 

Fredag Lunch Duchessepotatis med skivat kött, sås och morotsmix 
Middag       Krämig köttfärsgryta med pasta och majs  
     
 

Lördag Lunch Kalkonschnitzel med sås, stekt potatis och haricote vertes 
 Efterrätt     Risifrutti med bärsås  

Middag Skinklåda och solskensblandning 
 

Söndag  Lunch Regnbågsfilé med potatis, kall sås och rustika rotfrukter 
Efterrätt Kladdkaka med hallongrädde 
Middag Fläskkorv med rotmos, senapssås och brysselkål 

 
 

Med reservation för ändringar. 
Har du frågor kring din matleverans, vill av/påboka din låda eller har andra funderingar? 

Kontakta Liljaskolans kök på telefonnummer:  070- 235 50 29 
 


