
Mandag

Manag

MANDAG
DET LUNE
Urtebraiserede stykker af okse i svampecreme (1 stk. pr. person), 
serveret med kogt pasta vendt med spinat og parmesan 
(1,2,6,13,15)

DET GRØNNE
Grønne bønner vendt soltørrede tranebær, persille og 
limedressing
Torvets salater med rugbrødscroutoner, blue cheese, syltede 
grønne tomater, lys balsamisk eddike og krydderurter (1,2,6,13)
Dagens salatbuffet: Gulerødder, tomat, ærter, squash, kerner og 
urtecreme (6,15)

TIL BRØDET
Æggesalat med karry og karse (2,6,11,13)
Sprængt kalvebryst med svampecreme (2,6,11,13,15)
Glaseret skinke med sennepscreme af 3 slags sennep (2,6,11,13)

Hvis tilkøbt: Torskerogn med remoulade, citron og dild 
(2,3,6,11,13)
Hvis tilkøbt: Andebryst med syltede blommer (13)

Hvis tilkøbt: Mix af oste med marmelade (6)

Dagens brød (1,6,8,9)

FAVORITMENU
UGE 22

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

TIRSDAG
DET LUNE
Ovnbagt mørksej (1 stk. pr. person) anrettet med glaserede 
gulerødder, grønne asparges, timian og persille, serveret med 
perlebyg vendt med urter og olivenolie (3,6,11,13,15) 

DET GRØNNE
Blandede salater anrettet med ærter, bagte peberfrugter, 
gulerødder og pesto (6,9,15)
Tern af squash, buketter af broccoli, stykker af tomat vendt med 
dild, olivenolie og balsamisk eddike, toppet med hvidløgsbagte 
croutoner (1,13,15)
Dagens salatbuffet: Blomkål, agurk, majs, peberfrugt, peanuts (4) 
og dildolie med limesaft

TIL BRØDET
Grøn hønsesalat med selleri og ærter (2,6,9,11,13,15)
Kartoffelfad med persillecreme og ristede løg (1,2,6,11,15)
Røget rullepølse med italiensk salat (2,6,11)

Hvis tilkøbt: Gammeldags oksesteg med pickles og peberrod 
(11,13)
Hvis tilkøbt: Urtesild med  kapers og rødløg (3,11,13)

Oste med mangochutney (6,13)

Dagens brød (1,6,8,9)

FAVORITMENU
UGE 22

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
Frikadeller af kalv og flæsk rørt med havre (2 stk. pr. person), serveret 
med kold kartoffelsalat vendt i creme fraiche, mayonnaise, karse, grov 
sennep, toppet med crudité af radiser, rødløg og brøndkarse 
(1,2,6,11,13)

DET GRØNNE
Blomkåls-couscous med tørrede frugter, paprika, citronsaft og purløg
Melonsalat anrettet med feta, tomater, agurker, basilikum og 
pinjekerner (6)
Dagens salatbuffet: Gulerødder, spidskål, grønne bønner, tomat, 
croutoner og syrlig yoghurt dressing (6)

TIL BRØDET
Fin skinkesalat med rødløg og purløg (2,6,11,13)
Græskinspireret okse/lamme farsbrød med feta og tomat (1,2,6,15)
½ æg med rejer, mayonnaise og dild (3,5,6,11,13)

Hvis tilkøbt: Dyrlægens natmad med sky, løg og karse
Hvis tilkøbt: Kalkunbryst med karrycreme og kokosdrys (2,6,11,13,15)

Hvis tilkøbt: 3 slags oste med soltørrede tomater og rosmarin (6,15)

Hvis tilkøbt overraskelse: Mørdejssnitte med æble-ingefærkompot og 
flormelis (1,2,13)

Dagens brød (1,6,8,9)

FAVORITMENU
UGE 22

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
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Manag

TORSDAG
DET LUNE
Kyllingebryst stegt med timian, citron og hvidløg (1 stk. pr. person), 
serveret i hvidvinsvelouté med kogte ris (1,6,13,15)

DET GRØNNE
Havens salater anrettet med grønne og hvide asparges, kapers, 
urtevinaigrette og kogte æg, toppet med ærtespirer (2,13)
Spidskål vendt i creme fraiche, citronsaft, kørvel og sennep, toppet 
med skalotteløgsringe, halve cherrytomater og skovsyre (6,11,13)
Dagens salatbuffet: Cherrytomat, gulerødder, agurk, ananas, 
edamame bønner (7) og mild hvidløgscreme (6,15)

TIL BRØDET
Spicy tunsalat med peberfrugt, majs, tomat og chili (2,3,6,11,13,15)
Tortilla med kartofler, peberfrugt og ost toppet med spinat og urter 
(2,6)
Mortadella med rød pestocreme (2,6,9,13,15)

Hvis tilkøbt: Lammekølle med tzatziki (6,15)
Hvis tilkøbt: Vegansk bønnepostej med peanuts (4,15)

Hvis tilkøbt: Oste med oliventapenade (6,15)

Squashkage (1,2,6,9)

Dagens brød (1,6,8,9)

FAVORITMENU
UGE 22

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
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FREDAG
DET LUNE
BBQ stegt nakkekam i smokey BBQ sauce (1 stk. pr. person) 
anrettet med majskolber og persille. Hertil kold salat af pasta 
vendt med pesto af soltørrede tomater (1,2,6,13,15) 

DET GRØNNE
Ceasar salat med kylling, sprødstegt bacon, bagt tomat og ceasar
dressing (2,6,13,15)
Spinat og rødkål som salat vendt i rørsukker og limesaft anrettet 
med nektariner, solsikkekerner og feta (6)
Dagens salatbuffet: Peberfrugter, melon, agurk, feta (6), spidskål 
og mynteyoghurt (6)

TIL BRØDET
Sommersalat med radiser, agurk og purløg (2,6,11,13)
Rosastegt okselårtunge med kartoffelsalat (2,6,11,13,15)
Karrykrydret nakkekam med coleslaw (2,6,11,13,15)

Hvis tilkøbt: Stegt medisterpølse med sennep og rødbede 
(1,6,11,13)
Hvis tilkøbt: BBQmarinerede kyllingevinger med chipotle-
mayonnaise (2,6,11,13,15)

Hvis tilkøbt: Oste med druer (6)

Dagens brød (1,6,8,9)

FAVORITMENU
UGE 22

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


