
Mandag

Manag

TIRSDAG
DET LUNE
Skiver af braiseret oksekød med syltede rødløg, persille og 
peberrod. Hertil små stegte kartofler med dild og persille (13)

DET GRØNNE
Grønne og røde salater med jordbær, fennikel, blue cheese, 
bladselleri og honning-dressing (6,10)
Saltbagte selleri med æbler, feta, blå birkes, mizuna og citron 
(6,10)
Dagens salatbuffet: Broccoli, tomat, ananas, squash, 
cashewnødder (9) og citrondressing (6)

TIL BRØDET
Wienersalat med kartofler, løg og purløg (2,6,11,13)
Kalkunchorizo med oliventapenade (15)
Rullesteg med agurkesalat og ribs (13)

Hvis tilkøbt: Gravad okseinderlår med rævesauce (11)
Hvis tilkøbt: Varmrøget laks med krydderurtedressing 
(2,3,6,11,13,15)

Mix af oste anrettet med druer og grissini (1,2,6)

Dagens brød (1,6,8,9)

FAVORITMENU
UGE 21

Tallene på menuen refererer til de 15 allergener. 1. Gluten, 2. Æg, 3. Fisk, 
4. Jordnødder, 5. Krebsdyr, 6. Mælk, 7. Soja, 8. Sesam,  9. Nødder, 10. 
Selleri, 11. Sennep, 12. Lupin, 13. Svovldioxid, 14. Bløddyr, 15. Hvidløg



Mandag

Manag

ONSDAG
DET LUNE
Skiver af kalkunbryst (1 stk. pr. person) serveret i kraftig 
tomat/fløde sauce. Hertil pasta farfalle vendt i basilikum-olie og 
ristede kerner (1,2,6,13,15)

DET GRØNNE
Salat af butternut squash, courgetter, soltørrede oliven og 
tomater, toppet med parmesanflager og ristede kapers (6,13,15)
Broccoli og quinoa med krydderurte-olie og citron
Dagens salatbuffet: Gulerødder, majs, agurk, peberfrugt, sorte 
bønner (7) og limevinaigrette (13)

TIL BRØDET
Torskerognsalat med kapers og dild (2,3,6,11,13)
½ æg med purløgs-mayonnaise (2,6,11,13)
Hamburgerryg med hummus (6,8,9,15)

Hvis tilkøbt: Kalvecuvette med glaserede perleløg
Hvis tilkøbt: Kyllingeleverpate med syltede svampe (1,2,6,13)

Hvis tilkøbt: Brie og rødkit med æblekompot (6)

Hvis tilkøbt overraskelse: Cream cheese rørt med skalotteløg, 
purløg, paprika, chili og citron, serveret med knækbrød (1,2,6)

Dagens brød (1,6,8,9)

FAVORITMENU
UGE 21

Tallene på menuen refererer til de 15 allergener. 1. Gluten, 2. Æg, 3. Fisk, 
4. Jordnødder, 5. Krebsdyr, 6. Mælk, 7. Soja, 8. Sesam,  9. Nødder, 10. 
Selleri, 11. Sennep, 12. Lupin, 13. Svovldioxid, 14. Bløddyr, 15. Hvidløg



Mandag

Manag

TORSDAG
DET LUNE
Flæskestegssandwich (1 stk. pr. person) med mayonnaise, syltede 
agurker og flæskesvær (1,2,8,13)

DET GRØNNE
Rødkålssalat vendt i appelsin, rosiner, hasselnødder og druer (9)
Kartoffelsalat vendt i sennepsvinaigrette toppet med skalotteløg, 
brøndkarse og ristede kerner (11,13)
Dagens salatbuffet: Grønne bønner, blomkål, agurk, gulerødder, 
syltede rødløg (13) og persillecreme (2,6,11,13)

TIL BRØDET
Klassisk grov skinkesalat (2,6,11,13,15)
Oksefilet med bearnaise-mayonnaise (2,6,11,13,15)
Kyllingepølse med pestocreme og nødder (6,9,15)

Hvis tilkøbt: Røget filet med spinatcreme (2,6,11,13,15 )
Hvis tilkøbt: Makrel i tomat med mayonnaise, citron og dild 
(2,3,6,11,13)

Hvis tilkøbt: Oste med honningkandiserede rødbeder (6)

Brownie (1,2,6,9)

Dagens brød (1,6,8,9)

FAVORITMENU
UGE 21

Tallene på menuen refererer til de 15 allergener. 1. Gluten, 2. Æg, 3. Fisk, 
4. Jordnødder, 5. Krebsdyr, 6. Mælk, 7. Soja, 8. Sesam,  9. Nødder, 10. 
Selleri, 11. Sennep, 12. Lupin, 13. Svovldioxid, 14. Bløddyr, 15. Hvidløg



Mandag

Manag

FREDAG
DET LUNE
Kylling stegt i ovn med soltørret tomat pesto og hvidløg, serveret 
med ovnstegt polenta med smag af parmesan. Hertil grov pesto 
af persille og hasselnødder (6,9,15)

DET GRØNNE
Salat af pasta med spinat, pinjekerner og peberfrugter vendt i 
olivenolie, toppet med mozzarella og basilikum (1,2,6,15)
Blomkål og ærter som salat med lime, persille, ingefær og  
yoghurt(6)
Dagens salatbuffet: Spidskål, broccoli, tomat, peberfrugt, sorte 
bønner og krydderdressing (15)

TIL BRØDET
Skaldyrsalat med surimi, rejer, muslinger og asparges 
(2,3,5,6,11,13,14,15)
Oksesalami med remoulade og ristede løg (1,2,6,11)
Flæskesteg med rødkål og appelsin (13)

Hvis tilkøbt: Pate med tomat bagt med hvidløg og timian 
(1,2,6,15)
Hvis tilkøbt: Lammerullepølse med portvinssky og rødløg (13)

Hvis tilkøbt: Blandede oste med kiks og peberfrugter (1,2,6)

Dagens brød (1,6,8,9)

FAVORITMENU
UGE 21

Tallene på menuen refererer til de 15 allergener. 1. Gluten, 2. Æg, 3. Fisk, 
4. Jordnødder, 5. Krebsdyr, 6. Mælk, 7. Soja, 8. Sesam,  9. Nødder, 10. 
Selleri, 11. Sennep, 12. Lupin, 13. Svovldioxid, 14. Bløddyr, 15. Hvidløg


