
SUND FORNUFT MENU

UGE 4

MANDAG

DAGENS LUNE RET 
Chili con carne med stykker af okse kogt med rodfrugter, kaffe, chokolade, 
hvidløg, peberfrugter, jalapenos og majs. Serveres med kogte brune ris og 
creme fraiche (6,9,10,15)

DAGENS GRØNT
Råkost af 3 slags rodfrugter, gulerod, selleri og rød spidskål vendt med 
citronsaft og florsukker toppet med ristet kerner (10)
Torvets salater med peberfrugter, gulerødder og agurker vendt med rørsukker, 
æblecider eddike, mynte og chili (13)
Dagens salatbuffet: Spinat, romaine, gulerødder, ærter, cherrytomater og 
ananas.
Lime-ingefær-chili olie dressing.

DAGENS CHARCUTERITALLERKEN
Hønsesalat med majs, avocado, springløg og urter 
(2,6,11,13)
Chorizo med aioli (2,6,11,13,15)
Æggekage med kartofler, ost og spinat. Serveres 
med urtecreme (2,6,11,13)

Hvis tilkøbt: Kalkunbryst ned karrycreme (2,6,11,13
Hvis tilkøbt: Oste med honning og bladselleri (6,10)

Dagens brød (1,6,8,9)

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



SUND FORNUFT MENU

UGE 4

TIRSDAG

DAGENS LUNE RET
Veggie lasagne med vinterens grøntsager, timian, rosmarin og rødvin gratineret 
med mornay-sauce og parmesan(1,2,6,13,15)

DAGENS GRØNT
Crudite af fennikel, pesto bagte gulerødder, oliven, cherrytomater og 
hvedekerner som fyldig salat (1,6,9,15)
Blandede grove salater, bitre og søde salater vendt med rapsolie og 
æbleeddike. Toppet med nigella frø og tomater (13)
Dagens salatbuffet: Salat mix og frilise, blomkål, agurk, rød spidskål og majs.
Kørvel skyr (6)

DAGENS CHARCUTERITALLERKEN
Tunsalat med peberfrugt, oliven, basilikum, rødløg og kapers (2,3,6,11,13)
Skinke med urtecreme og bagte tomater 
(2,6,11,13,15)
Kartoffelfad med soltørrede tomater, syltede 
skalotteløg, kapers og skolekarse (13,15)

Hvis tilkøbt: Oksesalami med pickles og persille (11,13)

Blandede Italienske oste med peberfrugter og grissini 
(1,2,6)

Dagens brød (1,6,8,9)

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



SUND FORNUFT MENU

UGE 4

ONSDAG

DAGENS LUNE RET 
Skiver af chili, soya og ingefærmarineret nakkefilet (1 stk. pr. person)
Serveres med ris med limeblade og kokos (7,8,15)

DAGENS GRØNT
Pok choy, kål og snittet grønt vendt i sesam dressing med rød karry og ketjap 
manis. Toppet med ristet sesam og springløg (7,8,13,15)
Grønne og røde salater med quinoa, ananas, avocado og ristet sesam (8)
Dagens salatbuffet: Hjertesalat, lolorosso, gulerødder, rødbeder, squash og 
tomater.
Basilikum creme på yoghurt (6)

DAGENS CHARCUTERITALLERKEN
Æggesalat med karse og karry (2,6,11,13)
Oksefilet med soya stegte svampe og spirer (7,15)
Hamberryg med ærtespread lavet på edamame-
bønner (7)

Hvis tilkøbt: Tomat fad med avocado og springløg (7,8)

Hvis tilkøbt: Mix af oste med druer (6)

Hvis tilkøbt overraskelse: Sticky kyllingespyd med soya dip
(7,15)

Dagens brød (1,6,8,9)

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



SUND FORNUFT MENU

UGE 4

TORSDAG

DAGENS LUNE RET 
Arabisk krydret kylling med løg, aubergine, squash, tomater og hvidløg med 
stærke krydderier og søde frugter i tagine. Serveres med fladbrød (1 stk. pr. 
person) Hertil syrnet yoghurt dip med mynte (1,6,10,15)

DAGENS GRØNT
Rødbederåkost vendt med mynte, yoghurt, dadler og dukkah (6,8,9)
Kikærter, tomater og broccoli med persille, lime, koriander og chili.
Dagens salatbuffet: Iceberg, Rucola, Gulerødder, agurker, marineret hvidkål og 
peberfrugter.
Hindbær vinaigrette (13)

DAGENS CHARCUTERITALLERKEN
Arabisk inspireret fiskerilette pyntet med sumak (2,3,6,11,13)
Kogte æg med ajvar og syltede chilis (2,13,15)
Nakkefilet med karry. Serveret med fennikel/appelsinsalat og 
granatæblekerner.

Hvis tilkøbt: Lammekølle med yoghurt, mynte, sesam og 
chili (6,8,13,15)

Hvis tilkøbt: Oste med kompot af figner (6)

Gulerod/græskar med honning-lime creme (1,2,6,9)

Dagens brød (1,6,8,9)

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



SUND FORNUFT MENU

UGE 4

FREDAG

DAGENS LUNE RET  
Retro kødboller af kalv og flæsk (2 stk. pr. person) i selleri creme. Serveres 
med kogte kartofler vendt med persille og smør (1,6,10,13,15)

DAGENS GRØNT
Mormorsalat af savoykål vendt i syrnet fløde med pærecider. Toppet med 3 
slags karse og hjemmelavet croutons (1,6,11,13)
Salat af blomkål, røde æbler, rucola, parmesan og kerner (6)
Dagens salatbuffet: feldsalat, radiccio, broccoli, tomater, bagt selleri og feta (6)
Honning/senneps vinaigrette (11,13)

DAGENS CHARCUTERITALLERKEN
Skinkesalat (2,6,11,13)
Roastbeef med remoulade, rødløg og brøndkarse (2,6,11,13)
Leverpostej med syltede rødbeder (1,2,6,11,13)

Hvis tilkøbt: Kyllingebryst med urtecreme (2,6,11,13)

Hvis tilkøbt: Blandede oste med marmelade på appelsin (6)

Dagens brød (1,6,8,9)

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


