
MMMMåndagndagndagndag TisdagTisdagTisdagTisdag OnsdagOnsdagOnsdagOnsdag TorsdagTorsdagTorsdagTorsdag FredagFredagFredagFredag

VeckaVeckaVeckaVecka

Alt.1Alt.1Alt.1Alt.1

Chili con carne Chili con carne Chili con carne Chili con carne 

med rismed rismed rismed ris

Kalops och kokt Kalops och kokt Kalops och kokt Kalops och kokt 

potatis samt potatis samt potatis samt potatis samt 

rrrrödbetordbetordbetordbetor

Stekt falukorv med Stekt falukorv med Stekt falukorv med Stekt falukorv med 

gurkmajongurkmajongurkmajongurkmajonäs och s och s och s och 

pastapastapastapasta

Hamburgare m brHamburgare m brHamburgare m brHamburgare m bröd d d d 

och tillbehoch tillbehoch tillbehoch tillbehörrrr

Ugnspannkaka med Ugnspannkaka med Ugnspannkaka med Ugnspannkaka med 

syltsyltsyltsylt

 2,8,  2,8,  2,8,  2,8, 

14,2014,2014,2014,20

Alt.2Alt.2Alt.2Alt.2

Kycklingspett med Kycklingspett med Kycklingspett med Kycklingspett med 

chilischilischilischilisås och riss och riss och riss och ris

Fyrvaktarfisk med Fyrvaktarfisk med Fyrvaktarfisk med Fyrvaktarfisk med 

kall skall skall skall sås samt s samt s samt s samt 

potatispotatispotatispotatis

Ungersk Ungersk Ungersk Ungersk 

Kycklinggryta med Kycklinggryta med Kycklinggryta med Kycklinggryta med 

pastapastapastapasta

Texmex-inspirerad Texmex-inspirerad Texmex-inspirerad Texmex-inspirerad 

kkkköttfttfttfttfärssoppa samt rssoppa samt rssoppa samt rssoppa samt 

brbrbrbröd och pd och pd och pd och pållllägggggggg

Lax a la LSG med Lax a la LSG med Lax a la LSG med Lax a la LSG med 

rhodeislandsrhodeislandsrhodeislandsrhodeislandsås och s och s och s och 

kokt potatiskokt potatiskokt potatiskokt potatis

VegVegVegVeg

Chili sin carne Chili sin carne Chili sin carne Chili sin carne 

med rismed rismed rismed ris

KikKikKikKikärtsbiff med rtsbiff med rtsbiff med rtsbiff med 

kall skall skall skall sås och s och s och s och 

potatispotatispotatispotatis

Ungersk tofugryta Ungersk tofugryta Ungersk tofugryta Ungersk tofugryta 

med ajvar samt med ajvar samt med ajvar samt med ajvar samt 

pastapastapastapasta

Spenatsoppa med Spenatsoppa med Spenatsoppa med Spenatsoppa med 

ägghalva samt brgghalva samt brgghalva samt brgghalva samt bröd d d d 

och poch poch poch pållllägggggggg

Potatis och Potatis och Potatis och Potatis och 

grgrgrgrönsakssymfoni nsakssymfoni nsakssymfoni nsakssymfoni 

och rostad tomatoch rostad tomatoch rostad tomatoch rostad tomat

VeckaVeckaVeckaVecka

Alt.1Alt.1Alt.1Alt.1

Korv stroganoff Korv stroganoff Korv stroganoff Korv stroganoff 

med rismed rismed rismed ris

Grekiska Grekiska Grekiska Grekiska 

ffffärsbiffar med srsbiffar med srsbiffar med srsbiffar med sås s s s 

och potatisoch potatisoch potatisoch potatis

KKKKöttfttfttfttfärssrssrssrssås med s med s med s med 

spaghettispaghettispaghettispaghetti

Pizza med skinka Pizza med skinka Pizza med skinka Pizza med skinka 

och ostoch ostoch ostoch ost

Vegetarisk Vegetarisk Vegetarisk Vegetarisk 

NudelwokNudelwokNudelwokNudelwok

3,9, 3,9, 3,9, 3,9, 

15,2115,2115,2115,21

Alt.2Alt.2Alt.2Alt.2
Chicken nuggets Chicken nuggets Chicken nuggets Chicken nuggets 

med chili-dressing med chili-dressing med chili-dressing med chili-dressing 

och risoch risoch risoch ris

Fish&chips med Fish&chips med Fish&chips med Fish&chips med 

curryremouladscurryremouladscurryremouladscurryremouladsåssss

Blodpudding med Blodpudding med Blodpudding med Blodpudding med 

poatisbullar och poatisbullar och poatisbullar och poatisbullar och 

lingonlingonlingonlingon

Fisksoppa Fisksoppa Fisksoppa Fisksoppa 

Boulliabaise med Boulliabaise med Boulliabaise med Boulliabaise med 

brbrbrbröd & pd & pd & pd & pållllägggggggg

FiskgratFiskgratFiskgratFiskgratäng med ng med ng med ng med 

smak av curry & smak av curry & smak av curry & smak av curry & 

spenat samt risspenat samt risspenat samt risspenat samt ris

    
VegVegVegVeg

Sesamnuggets med Sesamnuggets med Sesamnuggets med Sesamnuggets med 

ssssötsur stsur stsur stsur sås och riss och riss och riss och ris

RotfruktsgratRotfruktsgratRotfruktsgratRotfruktsgratäng ng ng ng 

med spenatmed spenatmed spenatmed spenat

QuornfQuornfQuornfQuornfärssrssrssrssås med s med s med s med 

spaghettispaghettispaghettispaghetti
Veg pizzaVeg pizzaVeg pizzaVeg pizza

Stekt Aubergine Stekt Aubergine Stekt Aubergine Stekt Aubergine 

med paprikasmed paprikasmed paprikasmed paprikasås s s s 

samt rissamt rissamt rissamt ris

VeckaVeckaVeckaVecka

Alt.1Alt.1Alt.1Alt.1

TacobufféTacobufféTacobufféTacobuffé
CarbonarasCarbonarasCarbonarasCarbonarasås med s med s med s med 

pastapastapastapasta

Kebabrulle med Kebabrulle med Kebabrulle med Kebabrulle med 

tillbehtillbehtillbehtillbehörrrr

Grillade kyckling Grillade kyckling Grillade kyckling Grillade kyckling 

drumsticks med pommes drumsticks med pommes drumsticks med pommes drumsticks med pommes 

och vitloch vitloch vitloch vitlöksskssksskssåssss

Pannkakor med syltPannkakor med syltPannkakor med syltPannkakor med sylt

4,10, 4,10, 4,10, 4,10, 

16,2216,2216,2216,22

Alt.2Alt.2Alt.2Alt.2

Kyckling fajita Kyckling fajita Kyckling fajita Kyckling fajita 

buffébuffébuffébuffé

Laxpanetter med Laxpanetter med Laxpanetter med Laxpanetter med 

yoghurtlimesyoghurtlimesyoghurtlimesyoghurtlimesås och s och s och s och 

potatispotatispotatispotatis

Fiskgryta frFiskgryta frFiskgryta frFiskgryta från n n n 

asien med ris asien med ris asien med ris asien med ris 

Gulaschsoppa samt Gulaschsoppa samt Gulaschsoppa samt Gulaschsoppa samt 

brbrbrbröd och pd och pd och pd och pållllägggggggg

Fisk bordelaise Fisk bordelaise Fisk bordelaise Fisk bordelaise 

med kokt potatis med kokt potatis med kokt potatis med kokt potatis 

och citronsmoch citronsmoch citronsmoch citronsmör r r r 

VegVegVegVeg

Tacolinser samt Tacolinser samt Tacolinser samt Tacolinser samt 

tillbehtillbehtillbehtillbehörrrr

Pasta med sPasta med sPasta med sPasta med sås av s av s av s av 

paprika och paprika och paprika och paprika och 

medehavsostmedehavsostmedehavsostmedehavsost

KikKikKikKikärtsgryta med rtsgryta med rtsgryta med rtsgryta med 

risrisrisris

Pumpasoppa med Pumpasoppa med Pumpasoppa med Pumpasoppa med 

rrrröra pra pra pra på rostad  rostad  rostad  rostad 

majsmajsmajsmajs

Broccolibiff med Broccolibiff med Broccolibiff med Broccolibiff med 

kokt potatis och kokt potatis och kokt potatis och kokt potatis och 

citronsmcitronsmcitronsmcitronsmörrrr

    

VeckaVeckaVeckaVecka

Alt.1Alt.1Alt.1Alt.1
KKKKöttbullar med ttbullar med ttbullar med ttbullar med 

potatis o grpotatis o grpotatis o grpotatis o gräddsddsddsddsås s s s 

lingonlingonlingonlingon

LasagnetteLasagnetteLasagnetteLasagnette

KKKKöttkorv med ttkorv med ttkorv med ttkorv med 

senapsssenapsssenapsssenapssås och kokt s och kokt s och kokt s och kokt 

potatispotatispotatispotatis

Kryddad fKryddad fKryddad fKryddad färsbiff rsbiff rsbiff rsbiff 

med lmed lmed lmed lök samt kokt k samt kokt k samt kokt k samt kokt 

potatis och spotatis och spotatis och spotatis och såssss

Falafel med Falafel med Falafel med Falafel med 

PitabrPitabrPitabrPitabröd och d och d och d och 

tillbehtillbehtillbehtillbehörrrr

5,11, 5,11, 5,11, 5,11, 

17,2317,2317,2317,23

Alt.2Alt.2Alt.2Alt.2
Kycklingchorizo Kycklingchorizo Kycklingchorizo Kycklingchorizo 

med tzatziki och med tzatziki och med tzatziki och med tzatziki och 

potatisklyftor potatisklyftor potatisklyftor potatisklyftor 

Pocherad Hoki med Pocherad Hoki med Pocherad Hoki med Pocherad Hoki med 

dillsdillsdillsdillsås samt kokt s samt kokt s samt kokt s samt kokt 

potatispotatispotatispotatis

Flygande jakob med Flygande jakob med Flygande jakob med Flygande jakob med 

ris ris ris ris 

Fisksoppa ala Fisksoppa ala Fisksoppa ala Fisksoppa ala 

provance samt brprovance samt brprovance samt brprovance samt bröd & d & d & d & 

ppppållllägggggggg

Fiskburgare med Fiskburgare med Fiskburgare med Fiskburgare med 

dressing och dressing och dressing och dressing och 

pommes fritespommes fritespommes fritespommes frites

VegVegVegVeg
Couscous pytt med Couscous pytt med Couscous pytt med Couscous pytt med 

chili-creme chili-creme chili-creme chili-creme 

fraichefraichefraichefraiche

Veg lasagnetteVeg lasagnetteVeg lasagnetteVeg lasagnette

Vegetarisk Vegetarisk Vegetarisk Vegetarisk 

flygande Jakob med flygande Jakob med flygande Jakob med flygande Jakob med 

risrisrisris

GrGrGrGrönsaksbiff med nsaksbiff med nsaksbiff med nsaksbiff med 

llllök samt kokt k samt kokt k samt kokt k samt kokt 

potatis och spotatis och spotatis och spotatis och såssss

Vegetarisk Vegetarisk Vegetarisk Vegetarisk 

Svampisotto med Svampisotto med Svampisotto med Svampisotto med 

rostad zucchinirostad zucchinirostad zucchinirostad zucchini

VeckaVeckaVeckaVecka

Alt.1Alt.1Alt.1Alt.1

Pyttipanna med Pyttipanna med Pyttipanna med Pyttipanna med 

rrrrödbetordbetordbetordbetor

KKKKöttfttfttfttfärssrssrssrssås med s med s med s med 

spaghettispaghettispaghettispaghetti

Ost&baconkorv med Ost&baconkorv med Ost&baconkorv med Ost&baconkorv med 

potatisklyftor och potatisklyftor och potatisklyftor och potatisklyftor och 

tacostacostacostacosås s s s 

Kassler med Kassler med Kassler med Kassler med 

svampssvampssvampssvampsås och s och s och s och 

potatispotatispotatispotatis

Pannkakor med syltPannkakor med syltPannkakor med syltPannkakor med sylt

6,12, 6,12, 6,12, 6,12, 

18,2418,2418,2418,24

Alt.2Alt.2Alt.2Alt.2
Thai-inspirerad Thai-inspirerad Thai-inspirerad Thai-inspirerad 

kycklinggryta med kycklinggryta med kycklinggryta med kycklinggryta med 

risrisrisris

VVVVästerhavsfisk med sterhavsfisk med sterhavsfisk med sterhavsfisk med 

kall skall skall skall sås och s och s och s och 

potatispotatispotatispotatis

Cajunkryddad Cajunkryddad Cajunkryddad Cajunkryddad 

kyckling med kyckling med kyckling med kyckling med 

klyftpotatis och klyftpotatis och klyftpotatis och klyftpotatis och 

paprikaspaprikaspaprikaspaprikasåssss

Ärtsoppa med flrtsoppa med flrtsoppa med flrtsoppa med fläsk sk sk sk 

samt brsamt brsamt brsamt bröd och d och d och d och 

ppppållllägggggggg

FiskgratFiskgratFiskgratFiskgratäng med dill ng med dill ng med dill ng med dill 

och hummersoch hummersoch hummersoch hummersås samt s samt s samt s samt 

risrisrisris

VegVegVegVeg

Vegetarisk Vegetarisk Vegetarisk Vegetarisk 

PyttipannaPyttipannaPyttipannaPyttipanna

QuornfQuornfQuornfQuornfärssrssrssrssås med s med s med s med 

spaghettispaghettispaghettispaghetti

Sojakorv med Sojakorv med Sojakorv med Sojakorv med 

tacostacostacostacosås och s och s och s och 

potatisklyftorpotatisklyftorpotatisklyftorpotatisklyftor

Ärtsoppa veg samt rtsoppa veg samt rtsoppa veg samt rtsoppa veg samt 

brbrbrbröd och pd och pd och pd och pållllägggggggg

Vegetarisk Vegetarisk Vegetarisk Vegetarisk 

SkSkSkSkördegryta med rdegryta med rdegryta med rdegryta med 

bbbbönmixnmixnmixnmix

VeckaVeckaVeckaVecka

Alt.1Alt.1Alt.1Alt.1

Kebabgryta m risKebabgryta m risKebabgryta m risKebabgryta m ris

ostgratinerad ostgratinerad ostgratinerad ostgratinerad 

falukorv med kokt falukorv med kokt falukorv med kokt falukorv med kokt 

potatispotatispotatispotatis

Stekt flStekt flStekt flStekt fläsk med sk med sk med sk med 

potatisbullar och potatisbullar och potatisbullar och potatisbullar och 

lingonlingonlingonlingon

KKKKöttbullar med ttbullar med ttbullar med ttbullar med 

stuvade makaronerstuvade makaronerstuvade makaronerstuvade makaroner

KrKrKrKrämig Daal med mig Daal med mig Daal med mig Daal med 

risrisrisris

 7,13,  7,13,  7,13,  7,13, 

19,2519,2519,2519,25

Alt.2Alt.2Alt.2Alt.2

kycklingfié med kycklingfié med kycklingfié med kycklingfié med 

curryscurryscurryscurrysås med riss med riss med riss med ris

StillhavsspStillhavsspStillhavsspStillhavsspätta tta tta tta 

med remouladsmed remouladsmed remouladsmed remouladsås & s & s & s & 

kokt potatis.kokt potatis.kokt potatis.kokt potatis.

Biff stroganoff Biff stroganoff Biff stroganoff Biff stroganoff 

med rismed rismed rismed ris

Kycklingsoppa samt Kycklingsoppa samt Kycklingsoppa samt Kycklingsoppa samt 

brbrbrbröd & pd & pd & pd & pållllägggggggg

Fisketter med kall Fisketter med kall Fisketter med kall Fisketter med kall 

rrrräksksksksås och potatiss och potatiss och potatiss och potatis

VegVegVegVeg

Currygryta med risCurrygryta med risCurrygryta med risCurrygryta med ris
Frittata spansk Frittata spansk Frittata spansk Frittata spansk 

omelettomelettomelettomelett

BBBBöngryta med svamp ngryta med svamp ngryta med svamp ngryta med svamp 

samt rissamt rissamt rissamt ris

Linssoppa med Linssoppa med Linssoppa med Linssoppa med 

cremefraichecremefraichecremefraichecremefraiche

Canneloni med Canneloni med Canneloni med Canneloni med 

ostsostsostsostsåssss

Lunchmeny Lunchmeny Lunchmeny Lunchmeny 
2014201420142014

Inklusive salladsbuffé, knInklusive salladsbuffé, knInklusive salladsbuffé, knInklusive salladsbuffé, knäckebrckebrckebrckebröd och dryckd och dryckd och dryckd och dryck

Med reservation fMed reservation fMed reservation fMed reservation för r r r ändringarndringarndringarndringar


