
Søndag 1

Mandag 2

Tirsdag 3

Onsdag 4

Torsdag 5

Fredag 6

Lørdag 7

Søndag 8

Mandag 9

Tirsdag 10

Onsdag 11

Torsdag 12

Fredag 13

Lørdag 14

Flæskestegssandwich serveres m/pommes frites hertil chili mayonnaise   -   
Gulerodskage m/citron & vaniljefrosting

Klassisk lasagne m/oksekød, squash & gulerødder serveres m/tomatsalat

Stegte ris serveres m/stegt plukket kylling, spæde grøntsager & sursød sauce

Paneret torsk serveres på blød kartoffelmos toppede m/flødekogte fennikel

Vegetarisk kartoffel-porresuppe m/græskarkerner, ristet rugbrød & citronolie

Hamburgerryg serveres m/bagte rodfrugter, smørsauce & persillekartofler   - 
Sveskegrød m/fløde

Laksepariserbøf serveres på limemarineret spidskål toppede m/syltede rødløg, 
kapers, rå æggeblomme, trøffelmayonnaise samt ristede brød          -  
Banankage m/chokoladeovertræk & valnøddekerner

Frokosttallerken (kl. 14-17): 2 x sild & 2 x smørrebrød & friteret camembert

Frikadeller serveres m/stuvet hvidkål samt ovnstegte kartofler m/timian

Asiatisk krydret kødsauce m/svinekød & spæde grøntsager anrettet på nudler

Svampedeller m/krydderurter serveres m/porresauce & kogte ris m/safran

Ovnbagt æggekage m/skinke & spinat hertil purløg & hjemmebagt brød

Kalvelever m/bløde løg & flødesauce hertil agurkesalat & citronkartofler

Kylling i Tom Yum kokossauce m/babyspinat & gul peberfrugt hertil løse ris

Søndag 15

Mandag 16

Tirsdag 17

Onsdag 18

Torsdag 19

Fredag 20

Lørdag 21

Søndag 22

Mandag 23

Tirsdag 24

Onsdag 25

Torsdag 26

Fredag 27

Lørdag 28

Søndag 29

Mandag 30

Tirsdag 31

Grydestegt rullesteg m/svesker hertil serveres æblekompot, skysauce samt 
persillekartofler   -   Chokolademousse m/orangesmag

Oksekødsuppe m/kød- & melboller hertil brød  -  Kogt oksebryst serveres 
m/sursød peberrodssauce, dampede grøntsager & kogte kartofler

Lammekrebinetter m/nødder, hvidløg & persille hertil dildstuvede kartofler

Brunkål serveres m/kogeflæsk, syltede rødbeder, sennep samt kernerugbrød

Vegetarisk cremet spaghetti m/spinat & squash serveres m/revet parmesan

Hakkebøf m/bløde løg, brun sauce & kartofler hertil rødbeder & agurkesalat

Sprød fisk serveres på citronmarineret spidskål hertil søde kartoffelfritter & 
tatarsauce

Stegt flæsk serveres m/persillesauce & kogte kartofler hertil syltede rødbeder

Mexicansk pizza bolognese bagt m/spejlæg, bøffelmozzarella & rød cheddar

Skipperlabskovs serveres m/purløg, syltede rødbeder & groft rugbrød

Fiskefrikadeller m/laks serveres m/stegte kartofler m/skræl & agurkesalat

Take away kan afhentes fra kl. 17.30

Ret til ændringer forbeholdes.  NB Månedsregning på anden side  -  NB Vend

Stegt kulmule serveres m/lun kernespeltsalat hertil cremet jordskokkesauce

Vegetar fyldte peberfrugter serveres m/teriyaki-sesamsauce & kogte ris

Frokosttallerke (kl. 14-17): Klassisk dansk frokostplatte & kage til kaffen

Ribbensteg m/sprød svær serveres m/brun sauce, rødkål & kogte kartofler   -  
Hindbærmousse

Boller i karry serveres m/dampede jasminris hertil hot mangochutney

Hønsekødsuppe m/kød- & melboller  -  Tarteletter m/høns i asparges


