
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Matsedel vecka 13 
27 mars-2 april  
3:e rätten, ”Husets lunch” finns i en begränsad mängd 

Måndag 
1. Bräckt kassler med kokt potatis och champinjonsås 

2. Pytt i panna med stekt ägg och rödbetor 

3. Sjömansbiff 

Tisdag  
1. Raggmunk med stekt fläsk och lingon 

2. Levergryta med kokt potatis/ris 

3. Stekt fläsk med kokt potatis, löksås och lingon 

Onsdag 

1. Chilimarinerad kycklingfilé med kokt/stekt potatis och 

örtagårdssås 

2. Stekt strömming, potatismos, skirat smör, gröna ärtor, lingon 

3. Skink- och blomkålsgratäng 

Torsdag 

1. Aprikosspäckad fläskkarré med kokt/stekt potatis, gräddsås 

och äppelmos 

2. Rotmos med fläsklägg/fläskkorv och örtsenap 

3. Stekt korv med potatismos och gurkmajonnäs 

Fredag 
1. Porterstek med kokt/stekt potatis, portersås och gelé 

2. Köttfärslimpa med kokt/stekt potatis, brunsås och lingon 

3. Kycklingrisotto 

 

 

Lördag 
1. Gorgonzolagratinerad fläskfilé med kokt/stekt potatis 

2. Panerad fisk med kokt potatis, dillmajonnäs och citron 

Söndag 
1. Schnitzel med kokt/stekt potatis och pepparsås 

2. Lövstek med kokt/stekt potatis och dagens sås 

 (med reservation för ändringar) 

För betalning med Swish: 123 444 55 57 
Agneshögsgatan 71, Motala  ●   0141 - 573 00  ●   matochcafe.se 

MATLÅDA 
Avhämtning/ 
hemleverans till dörr: 

Alla dagar: fr. 85 kr 
Endast matlåda ingår, 
tillbehör från 5 kr extra, 

se nedan: 

Diverse tillbehör: 5 kr 
lingon, gelé, äppelmos, 

rödbetor, pressgurka, 

örtsenap, citron m.m. 

Liten sallad: 10 kr 
blandsallad, vitkålssallad 

Burkläsk: 20 kr 
Glasflaska: 15 kr 
Påse: 5 kr 
 
För hemleverans, 
beställ innan kl. 10 

0141-573 00 
Gratis inom ca 5 km, 

annars 10 kr. 

Utkörning av matlådor sker 
mellan kl. 11-15 efter vissa 
bestämda turer. 

 

10-häften 

Lunchbuffé: 891 kr 

Lunchbuffé (65+): 810 kr 

Avhämtning: 850 kr 
Går att använda kuponger på 

helgen med helgtillägg 

Övrigt 
À la carte (vardag & helg): 
spätta, schnitzel, lövstek 

129 kr 

Gatukök: 
Kebabtallrik: 90 kr 

Hamburgare m. pommes:  

90 gr: 75 kr, 150 g: 90 kr 

Sallader: 
Räkor: 90 kr, Tonfisk: 85 kr 
Kyckling: 85 kr 

Café 59:an 
För beställning av tårtor, 

smörgåstårtor, kakor m.m. 

Tel: 0141-430 00 
 

Mat & Café  

Vardagar 99 kr - senior (65+) 90 kr - barn 69 kr 
helger 109 kr - barn 79 kr 

71:ANS LUNCHBUFFÈ 
vardagar 11:00-14:00     helger 12:00-15:00 

Ingår: salladsbuffé, dryck, bröd, efterrätt, kaffe och kaka 

Fredag 31 mars på 71:an 
Tacobuffé kl. 17-20 (109 kr, barn 3-6 år: 69 kr) 


