
 
Matseðill fyrir heimsendan mat 8. ágúst til 3. september 2017 

 
8. ágúst Kjúklingaleggir, kartöflubátar, kokteilsósa, salat 
  Aprikósugrautur, rjómi.  Ávöxtur 
 
9. ágúst Soðinn ýsa, kartöflur, hamsatólg, rófur, rúgbrauð og smjör 
  Kirsuberjasúpa.  Ávöxtur 
 
10. ágúst Lambagúllas, kartöflumús, salat, sulta 
  Sveppasúpa.  Ávöxtur 
 
11. ágúst Karrífiskur, kartöflur, grænmetisblanda, matlbrauð og smjör 
  Kjötsúpa. Ávöxtur 
 
12. ágúst Soðinn fiskur, kartöflur, grænmetisblanda,  brauð og smjör 
  Bláberjagrautur með mjólk.  Ávöxtur 
 
13. ágúst Helgarsteik, kartöflugratín, brún sósa, súrar agúrkur, salat 
  Ávaxtafrómas með rjóma 
 
14. ágúst Súrsætt svínakjöt, hrísgrjón, salat  
  Blómkálssúpa. Ávöxtur 
 
15. ágúst Steiktur fiskur í laukhjúp, kartöflur, grænmetisblanda, lauksmjör 
  Paprikusúpa.  Ávöxtur 
 
16. ágúst Steikt medisterpylsa, kartöflur, brún sósa, salat með kotasælu 
  Sumarostakaka.  Ávöxtur 
 
17. ágúst Þorskur í ítalskri marineringu, kartöflur, ofnbökuð grænmetisblanda, hvítlaukssósa 
  Grænmetissúpa.  Ávöxtur 
 
18. ágúst Kálbögglar, kartöflur, smágulrætur, smjör 
  Smámál.  Ávöxtur 
 
19. ágúst Lambasmásteik, kartöflumús, grænar baunir, sulta 
  Aspassúpa. Ávöxtur 
 
20. ágúst Ofnbakaðir kjúklingabitar, kartöflur,brún sósa, salat 
  Mokkamús með rjóma.  Ávöxtur 
 
 
 
 
 
 
 



 
21. ágúst Grísasnitsel, steinseljukartöflur, ostasósa, tómatar og agúrkur 
  Sjávarréttasúpa.  Ávöxtur 
 
22. ágúst Soðinn fiskur, kartöflur, grænmetisblanda, rúgbrauð og smjör 

Hindberja og bláberjasúpa með rjóma.  Ávöxtur 
 

23. ágúst Sviðasulta, kartöflur, jafningur, rófustappa 
  Hrísgrjónagrautur.  Ávöxtur  
 
24. ágúst Steikt rauðspretta, kartöflur, grænmetisblanda, köld sósa 
  Spergilkálssúpa. Ávöxtur 
 
25. ágúst Soðin ýsa, kartöflur, hollandessósa, spergilkál 
  Brauðsúpa með rjóma.  Ávöxtur  
 
26. ágúst Saltfiskur, kartöflur, rófur, hamsatólg, rúgbrauð og smjör 
  Eplagrautur með mjólk.  Ávöxtur 
 
27. ágúst Ofnsteiktur grísahryggur, brúnaðar kartöflur, brún sósa, blandað grænmeti, tómatsalsa 
  Jarðaberjafrómas með rjóma 
 
28. ágúst  Soðið lambakjöt, kartöflur, steinseljusósa, gulrætur og grænar baunir 
   Sellerísúpa.  Ávöxtur 
 
29. ágúst Grænmetispottréttur, hrísgrjón, smábrauð, smjör, salat 
  Kremuð kjúklingasúpa. Ávöxtur 
 
30. ágúst Hakkað buff, kartöflur, ofnbakað rótargrænmeti, lauksósa 
  Blaðklaukssúpa.  Ávöxtur 
 
31. ágúst  Soðinn fiskur, kartöflur,  rúgbrauð og smjör, tómatar 
  Graskerssúpa. Ávöxtur 
 
1. sept.  Ofnbakað lambakjöt, kartöflumús, ítölsk tómatsósa, salat 
  Skyr með rjómablandi. Ávöxtur 
 
2. sept.  Ofnbakaður lax, kartöflur, bernessósa, agúrkur 
  Sveppasúpa.  Ávöxtur 
 
3. sept.  Lambalærisneiðar, kartöflur, appelsínusósa, rauðkál, salat 
  Sherrífrómas með rjóma 
 
 

 


