
Fredag 1

Lørdag 2

Søndag 3

Mandag 4

Tirsdag 5

Onsdag 6

Torsdag 7

Fredag 8

Lørdag 9

Søndag 10

Frokost: Stegt sild i lage, røget laks m/røræg, fiskefilet m/remo, croissant m/hønsesalat, 
lun leverpostej m/champignon & bacon samt squashkage til kaffen

Panerede rødspættefileter m/persillesauce serveres m/ærter & nye kartofler

Fredagssteg m/krydrede pommes a la creme serveres m/grape-appelsinsalat

Vegetarisk karry i kokosmælk m/blomkål, søde kartofler, kikærter, rødløg, 
snackpeberfrugt & spinat hertil hvidløgs flutes

Mørbradgryde m/bacon, pølser & champignon serveres m/kogte jasmin ris       -              
Koldskål m/kammerjunker

Tigerrejer, krebsehaler & grønt i stærk tomatsauce m/krydderurter & løse ris    -   
Karamelliserede æbler m/kardemommecrumble & vaniljefløde

Club sandwich m/stegt kylling, bacon, rucola & karrydressing pyntet m/æbletern & blåbær 
hertil pommes frites m/chilimayo

Gammeldags hakkebøf m/bløde løg hertil brun sauce & nye kartofler

Hamburgerryg m/hvid kaperssauce hertil kogte grøntsager & nye kartofler     -   
Stikkelsbærgrød m/flødeskum

Stegt flæsk på sød kartoffelmos m/stegte løg, smørsauce & syltede rødbeder

Mandag 11

Tirsdag 12

Onsdag 13

Torsdag 14

Fredag 15

Lørdag 16

Søndag 17

Mandag 18

Tirsdag 19

Onsdag 20

Torsdag 21

Fredag 22

Lørdag 23

Søndag 24

Mandag 25

Tirsdag 26

Onsdag 27

Torsdag 28

Fredag 29

Lørdag 30

Søndag 31

Thai fiskefrikadeller m/nudler & stegte grøntsager hertil sød chilisauce

Ovnstegt kylling i flødesauce m/stikkelsbær & nye løg hertil timiankartofler     -   
Frugtsalat m/råcreme

Rød knækpølse serveres m/lun kartoffelsalat & hjemmebagt sesambrød 

Kyllingballotine på ærtepure m/syltede løgskaller hertil stegte kartofler

Kyllingtærte a la cæsar serveres m/bagt kartoffel & krydderurtedressing

Vegetarisk brændende kærlighed m/stegte grøntsager, purløg & rødbeder

Quiche lorraine m/bacon & skinke hertil frisk mormorsalat & bagt kartoffel

Lammeculotte serveres m/tzatziki, græsk salat & græske rosmarinkartofler   -    
Citrontrifli m/kiksekrummer & vaniljeskyr

Asiatisk millionbøf i rød karry m/svinekød & grøntsager anrettet på jasmin ris

Citronglaseret rødspættefilet på porrer a la creme m/friske ærter & kartofler

Squashfrikadeller & frisk couscoussalat m/jordbær, mozzarella & mandler

Eksotisk kalvesaute i karrysauce m/porrer & ananas hertil vilde ris   -   Ispind

Oksecuvette m/bearnaisesauce hertil ovnbagt majskolbe & pommes frites           -       
Jordbær m/fløde

Torsk m/citronsmør på stegt svampebund m/dildsauce hertil nye kartofler

Blomkålsbøf m/ovnkartofler & avocado-mayo hertil friskbagt hvidløgsflutes

Biksemad m/culotte-rester hertil spejlæg, purløg & rødbeder

Karbonader m/citronsmør hertil stegte asparges & nye kartofler

Gammeldags æggekage m/stegt flæsk hertil hjemmebagt rugbrød & purløg

Kogt skinke m/burre blanc, krydderurtekartofler & dampede grøntsager         -           
Rødgrød m/fløde

Urtestegt svinekotelet m/sommergrønt hertil bagekartoffel m/purløgscreme

Flæskesteg m/skysauce, rødkål & kartofler     -    Æblekage m/flødeskum

Søndag 31

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

Rødgrød m/fløde








