
Tirsdag 1

Onsdag 2

Torsdag 3

Fredag 4

Lørdag 5

Søndag 6

Mandag 7

Tirsdag 8

Onsdag 9

Torsdag 10

Fredag 11

Lørdag 12

Søndag 13

Dansk klassisk buffet

Græsk farsbrød & agurkesalat m/yoghurt hertil nye kartofler

Rejecocktail m/flutes  -  Kyllingkotelet i flødepaprikasauce m/løse ris
Helstegt oksecuvette m/smørristede kartofler, grønne bønner & rødvinssauce  -  
Vaniljebudding m/kirsebærsauce

Cremet aspargessuppe  -  Tortellini m/spinat & grøntsager i tomatsauce

Chiligryde m/hakket oksekød hertil rissalat & tzatziki

Rösti m/røget laks & flødeost - Braiseret kalvecuvette m/skysauce & aspargeskartofler

Wok m/strimler af kalkun, sprøde grøntsager & stegte nudler

Kalvesteg m/tunsauce, grønne asparges vinaigrette m/store kapers & pasta

Varm kartoffelsalat m/løgringe & røde knækpølser

Gratineret rødspættefilet m/rejer, muslinger & hvide asparges hertil                                                                        
små kogte kartofler m/kruspersille

Gammeldags kylling m/brun sauce, agurkesalat & persillekartofler - Rådhuspandekage

Forårstærte m/skinke, porrer & mozzarella hertil hjemmebagt groft brød

Søndag 13

Mandag 14

Tirsdag 15

Onsdag 16

Torsdag 17

Fredag 18

Lørdag 19

Søndag 20

Mandag 21

Tirsdag 22

Onsdag 23

Torsdag 24

Fredag 25

Lørdag 26

Søndag 27

Mandag 28

Tirsdag 29

Onsdag 30

Torsdag 31

Ret  til ændringer forbeholdes. NB. Månedsregning på anden side. NB VEND

Honning glaseret laks m/blomkålscouscous & hjemmebagt mandelbrød

Fyldt kalvefilet m/kantarelsuce hertil nye gulerødder & stegte kartofler m/citron & chili  
-  Rørt brombær is m/hvid chokolade

Stegt flæsk m/persillesauce & kogte kartofler

Svinefilet a la Bombay m/karrysauce, ris & ananas -                                                                                      
Mokkadessert m/chokoladekaffebønner

Kalvelever m/løg, bacon & svampe hertil brun sauce & kogte kartofler

Herregårds bøf m/bearnaisesauce, ærter & krydder kartofler

Lammefrikadeller m/rødbede tzatziki & ramsløg hertil bagte kartofler

Pinsebuffet

Provence krydret skinkesteg m/bagte løg, hvidløgscreme & stegte kartofler

Grønærtesuppe m/mynte & karryflødeskum - Spaghetti m/peberfrugtsauce & valnødder
Fiskefrikadeller m/remouladesauce & aspargeskartofler

Kylling lasagne m/hvidløgsdressing & hjemmebagt brød

Vaniljebudding m/kirsebærsauce

Brændende kærlighed m/flæsketern & løg hertil rugbrød & purløg

Smørstegt paneret rødspættefilet m/persillesauce & hvide kartofler

Torsk & rejer m/cremefraichesauce  -  Wienerschnitzel m/ærter, brun sauce & 
brasekartofler

Snitte m/graved laks & hjemmelavet rævedressing  -  Oksesteg m/stegte grøntsager & 
flødekartofler

Tarteletter m/høns i asparges & nye kartofler

Klassisk pariserbøf m/rå æggeblomme på ristede brød


