
Torsdag 1

Fredag 2

Lørdag 3

Søndag 4

Mandag 5

Tirsdag 6

Onsdag 7
Torsdag 8
Fredag 9

Lørdag 10

Selleribøf m/stegte løg, stuvet grønkål & kogte kartofler
Wok m/svinekød & peberfrugt i rød karrysauce hertil jasminris
Bøfsandwich m/bløde løg, brun sauce & agurkesalat hertil pommes frites

Champagne-braiseret påskekylling m/bagte druer & persillekartofler samt 
skysauce  -  Appelsintrifli m/kaffecreme

Tunmousse m/rejer  -  Påskelam m/myntesauce, pommes rissolles samt 
sauteret forårsgrønt

Berberiandebryst m/orangesauce, aspargeskartofler & haricots verts   -  
Påske panna cotte m/abrikos

Forloren vildsvin m/rødvinssauce, pommes a la creme samt waldorfsalat   
Fuglereder m/passionsfrugtcreme

Skinkesteg m/kardemommesauce, smørsauteret spidskål & rødløg hertil 
sennepskartofler  -  Påskeharens gulerodskage m/små påskeæg
Hvidløgsristede tigerrejer på bund af cremet spaghetti m/frisk spinat hertil 
citronolie samt hjemmebagt hvidløgsflutes 

Kartoffel-ananasgratineret kyllingebryst m/bearnaisemayo & krydret 
gulerodssalat  -  Rabarbermousse m/jordbær

Lørdag 10

Søndag 11

Mandag 12
Tirsdag 13
Onsdag 14
Torsdag 15
Fredag 16

Lørdag 17

Søndag 18

Mandag 19

Tirsdag 20
Onsdag 21
Torsdag 22
Fredag 23

Lørdag 24
Søndag 25

Mandag 26
Tirsdag 27
Onsdag 28
Torsdag 29

Fredag 30

Tacos m/icebergersalat & krydret oksekød hertil guacamole & reven ost

Panerede rødspættefileter m/sauce tatare hertil kartoffelbåde & stegt citron

Frikadeller m/brun sauce, rødkål & kartofler  -  Hveder m/smør & syltetøj

Italiensk æggekage (fritata) m/mættende fyld hertil hjemmebagt focaccia
Boller i karry en klassiker fuld af smag serveres m/kogte ris

Stegt flæsk m/persillesauce & kogte kartofler samt syltede rødbeder

Mørbradbøffer m/lys tyttebærsauce, bagt rødbede m/fetecreme & kartofler 
Jorbærgrød smagt til m/vanilie & severes m/fløde

Stegt hornfisk m/stuvede kartofler & rabarberchutney
Grøn biksemad m/sprøde forårsgrøntsager, søde kartofler & spejlæg

gulerodssalat  -  Rabarbermousse m/jordbær

Flæskesteg m/sprød svær & traditionelt tilbehør  -  Kirsebæris m/vafler

Halloumi burger m/guacomole, rødløgskompot, karfoffelbåde & chilihummus
Thai ret m/kalkun & grøntsager i rød karry hertil brune ris, lime & peanuts

Rødbedebøf m/gedeost hertil bulgursalat & hjemmebagt rosmarinbrød
Kalvelever m/bløde løg, brun sauce, agurkesalat & kartofler m/kørvel
Skaldyrssalat m/ristede brød  -  Persillefyldt mørbrad m/lys pebersauce, 
kogte kartofler & æblemos samt mormorsalat
Kalvecuvette m/purløgscreme & bagt kartoffel hertil marineret bønnesalat   
Frugt m/råcreme 

Forloren hare m/brun sauce, tyttebær & kartofler - Creme Brulee m/karamel

Kyllingenuggets m/sursød mangosauce hertil nudler & ristede sorte sesamfrø

Glaseret svensk landskinke m/Janssons fristelse  -  Hindbærmousse i glas

Brændende kærlighed i nye klæder m/stegte rodfugter, bacon, løg & rødbeder

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










