
 

Datum:  
 
 
 
 
 
 

              Matsedel v39-44 Humlet 

Vecka 39 
Måndag Falukorv i ugn, potatismos, grönsaker 
 Panerad fisk, potatismos, grönsaker 
 
Tisdag Fiskbullar i sås, potatis, grönsaker 
 Köttbullar, sås, potatis, grönsaker 
 
Onsdag Köttfärssås, pasta/potatis, grönsaker 
 Pytt i panna, stekt ägg, rödbetor 
 
Torsdag Ärtsoppa 
                      Spenatsoppa med ägghalva 
                     *Bärkaka och grädde 
 
Fredag Kycklinggryta, potatis, grönsaker 

Blomkål/broccoli, skinksås, potatis 
 
Lördag Ugnsbakad fisk med örttäcke 
 
Söndag Lindströmslåda, sås, potatis, grönsaker 
 
 
Vecka40 
Måndag Korv stroganoff, potatis/ris, grönsaker 
 Leverbiff, sås, potatis, grönsaker 
 
Tisdag Fisk med hummersås, potatis, grönsaker 
 Färsrätt, sås, potatis, grönsaker 
 
Onsdag Köttbullar, sås, potatis, grönsaker 

Prinskorv, stuvad morot, potatis 
 
Torsdag Ärtsoppa 
 Broccolisoppa 
                    *Plättar med sylt 
 
Fredag Isterband, stuvad potatis, grönsaker 
 Köttgryta med rotfrukter 
 
Lördag Panerad fisk, kall sås, potatis, grönsaker 
 
Söndag Kycklinglårfile, sås, potatis, grönsaker 



Sida: 2 (3) 
 
 

 

 
Vecka 41 
Måndag Stekt fläsk, löksås, potatis, grönsaker 
 Pannbiff, löksås, potatis, grönsaker 
 
Tisdag Stekt sej, dansk remouladsås, potatis, grönsaker 
 Kycklinggryta, potatis, grönsaker 
 
Onsdag Gratinerad falukorv med äpple och purjolök, potatismos 
 Vad huset erbjuder 
 
Torsdag Ärtsoppa.  
 Redd grönsakssoppa 
                     *Äppelpaj med vaniljsås 
 
Fredag Grekisk färsbiff tzatziki, potatisklyftor, tomatsås, grönsaker 
 Frukostkorv, blomkålsstuvning, potatis 
 
Lördag          Mandelfisk, varm sås, potatis, grönsaker 
 
Söndag Skinkstek, gräddsås, potatis, grönsaker  
                       
 
 
Vecka 42 
Måndag Hemgjord pannbiff, sås, potatis, grönsaker  
 Vad huset erbjuder 
 
Tisdag Fisk med cornflakestäcke, kall sås, potatis, grönsaker 
 Falukorv i ugn, potatis, grönsaker 
 
Onsdag Köttkorv, pepparrotssås, potatis, grönsaker 
 Köttfärsgryta med rotfrukter, potatis 
 
Torsdag Potatis och purjolökssoppa 
 Spenatsoppa med ägghalva 
                      *Ostkaka med sylt 
 
Fredag          Lasagne, grönsaker 
 Kyckling köttbullar, sås, potatis, grönsaker 
 
Lördag Stekt strömming, skirat smör, potatis, grönsaker 
 
Söndag Dillkött i sås, potatis, grönsaker 
 



Sida: 3 (3) 
 
 

 

Vecka 43 
Måndag         Kycklingfärssås, pasta/potatis, grönsaker 
                       Vad huset erbjuder 
 
Tisdag           Ugnstekt sej, citronsås, potatis, grönsaker 
                       Köttkorv, senapssås, potatis, grönsaker 
 
Onsdag          Ugnstekt falukorv, stuvad spenat, potatis 
                       Leverbiff, sås, potatis, grönsaker 
 
Torsdag         Coboysoppa 
                       Blomkålssoppa 
                       *Pannkaka med sylt 
 
Fredag            Marinerad kycklinginnefile i örtsås, potatis, grönsaker 
                        Kassler, svampsås, potatis, grönsaker 
 
Lördag           Fisk, örtsås, potatis, grönsaker 
 
 
Söndag           Scheizerfärs, sås, potatis, grönsaker 
 
 
 
 
 
 
Med reservation för vissa ändringar 


