
 

Med reservation för förändringar 

Till måltiden serveras det grönsaker, hårt bröd, smör och mjölk 

 

 Matsedel vårterminen v 7-13 2023  
            

  
 
 

  Vecka 7  Måndag Dragonkryddad kycklinggryta, bulgur Dragonkryddad gryta  

 Tisdag Korvstroganoff med havreris  Stroganoff med havreris 

  
 
 

Onsdag 
 
 
Onsdag 

Fiskgratäng/fiskbullar i dillsås med kokt potatis Fiskgratäng/fiskbullar i dillsås med kokt potatis 

 Torsdag Italiensk pasta på kökets vis  Krämig pestosås med pasta 

 Fredag 
 

Pannbiff med löksky och potatis Eko grönsaksbiff med löksky och potatis 

    

Vecka 8 Måndag EKO Köttfärssås och spagetti Linssås med spagetti 

 Tisdag Husets valfria rätt Husets valfria rätt 

 Onsdag Fiskburgare/biff med kall sås och potatismos Fiskburgare/biff med kall sås och potatismos  

 Torsdag Färsgratäng med skivad potatis Zuzzinigratäng med ris 

 Fredag Nuggets med ris och sweet chilisås Grönsaksnuggets med ris och sweet chilisås 

    

Vecka 9 Måndag Lov Lov 

 Tisdag Lov  Lov  

 Onsdag Lov Lov 

 Torsdag Lov Lov 

 Fredag Lov Lov 

    

Vecka 10 Måndag Kyckling med kokos-currysås och ris Currygryta med kokos och ris 

 Tisdag Husets valfria rätt Husets valfria rätt 

 Onsdag Fisk med krispigt täcke, citronsås och potatis  Fisk med krispigt täcke, citronsåssås och potatis 

 Torsdag Kikärtsbiff med rostad potatis, kall sås Broccoli och blomkålsgratäng och rostad potatis 

 Fredag EKO Snitzel med sås och klyftpotatis EKO Snitzel med sås och klyftpotatis 

    

Vecka 11 Måndag Ugnsstekt falukorv med potatismos Ugnsstekt Vinje korv med potatismos 

 Tisdag Pytt i panna med smaksatt äggröra, rödbetor Bulgur eller couscospytt  

 Onsdag Chili con Carne med ris Chili sin Carne med ris 

 Torsdag Kockens val Potatis och spenatgratäng 

 Fredag Krämig laxsås med pasta Kökets fiskrätt 

    

Vecka 12 Måndag Kebabgryta med ris  Kebabkryddad gryta med ris 

 Tisdag Sopplunch med tillbehör Sopplunch med tillbehör 
 Onsdag Pizzakryddad fisk med kokt potatis Yambalaya med grönsaker 

 Torsdag Potatisbullar med bacon Polentasticks med rostad potatis och kall vitlöksås 

 Fredag Lasagne Lasagne med texmex krydda 

    

Vecka 13 Måndag Tikka Masala med kokt matvete Tikka Masala med kokt matvete 

 Tisdag Färsbiff med rostad potatis, kall ajvarsås Ärtfalafel med rostad potatis, kall ajvarsås 

 Onsdag Sprödbakad fisk med kall spenatsås, potatis Panerad fisk med kall spenatsås, potatis 

 Torsdag Elevens val  Elevens val 

 Fredag Pasta med skinksås Pasta med broccoli- och ost sås 



 

Med reservation för förändringar 

Till måltiden serveras det grönsaker, hårt bröd, smör och mjölk 

 

 


