
Matseðill framleiðslueldhúss á Lindargötu 
Vikan 26. september–2. október 2022 

 
 
 

Mánudagur  
Nætursaltaður fiskur með kartöflum, rófum, hömsum, rúgbrauði og smjöri 

Grænmetismauksúpa 
 
 

Þriðjudagur  
Steiktur fiskur með kartöflumús, grænum ertum og sveppa-beikonsósu 

Sveskjugrautur og rjómabland 
 

 

Miðvikudagur  
Kjúklingalæri með bökuðum kartöflum, salati og brúnni sósu 

Tómatsúpa með eggi 
 

 

Fimmtudagur 
Ýsa í raspi með bökuðum kartöflum, rótargrænmetissalati og capers-smjöri 

Aspassúpa 
 
 

Föstudagur  
Lambagúllas með hrísgrjónum, gulrótum og karrýsósu 

Sveppasúpa 
 
 

Laugardagur 
Soðinn fiskur með kartöflum, rófum og smjöri 

Lauk- og smjörbaunasúpa með steinselju 
 
 

Sunnudagur  
Lambakjöt með kartöflumús, rósakáli, sultu og soðsósu 

Frönsk súkkulaðikaka með rjóma og berjum 
 
 
 

 

 

 

 

Matseðill getur breyst án fyrirvara! 
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Mánudagur  
Nætursaltaður fiskur með kartöflum, rófum, hömsum, rúgbrauði og smjöri 

Innihald í rúgbrauði: Hveiti, rúgur, natrón, salt, sykur, súrmjólk 

Grænmetismauksúpa 
Innihald súpu: Linsubaunir, grænmeti, krydd og kraftur (Knorr)  

 

Þriðjudagur  
Steiktur fiskur með kartöflumús, grænum ertum og sveppa-beikonsósu 

Innihald sósu: Sveppir, beikon, rjómi, vatn, krydd, olía, hveiti, kraftur 

Sveskjugrautur og rjómabland 
Innihald: Sveskjur, sykur, epli, kartöflumjöl 

 

Miðvikudagur  
Kjúklingalæri með bökuðum kartöflum, salati og brúnni sósu 

Innihald sósu: Soð af kjúklingi, laukur, tómatur, matarlitur, kraftur og krydd 

Tómatsúpa með eggi og sýrðum rjóma 
Innihald: Vatn, tómatur, laukur, hvítvín, grænmeti, kraftur og krydd 

 

Fimmtudagur 
Ýsa í raspi með bökuðum kartöflum, rótargrænmetissalati og capers-smjöri 

Innihald fisks: Hveiti, ger, salt, E160b, E160c, repjuolía, maísmjöl, krydd 

Aspassúpa 
Innihald: Aspas, hveiti, canola-olía, rjómi, krydd og kraftur (Knorr) 

 

Föstudagur  
Lambagúllas með hrísgrjónum, gulrótum og karrýsósu 

Innihald sósu: Lambasoð, laukur, grænmeti, krydd, rjómi, hveiti, canola-olía, kraftur (Knorr)   

Sveppasúpa 
Innihald: Sveppir, rjómi, hveiti, canola-olía, matarvín, krydd, kraftur (Knorr) 

 

Laugardagur 
Soðin ýsa með kartöflum, rófum og smjöri 
Lauk- og smjörbaunasúpa með steinselju 

Innihald: Laukur, vatn, smjörbaunir, krydd, kraftur, söxuð pylsa og steinselja  
 

Sunnudagur  
Lambakjöt með kartöflumús, rósakáli, sultu og soðsósu 

Innihald í kartöflumús: Kartöflur, mjólk, smjör, krydd 
Innihald sósu: Lambasoð, laukur, rauðvín, maísmjöl, krydd 

Frönsk súkkulaðikaka með rjóma og berjum 
Innihald köku: Súkkulaði, sykur, smjör, egg, hveiti  

 
 

 

 

 

 

 

Þekktir ofnæmisvaldar eru merktir með rauðu letri 

Matseðill getur breyst án fyrirvara! 

 

 


