
SUND FORNUFT MENU

UGE 5

MANDAG

DAGENS LUNE RET 
Jambalaya gryde af kylling med krydret kalkun chorizo og grøntsager. Serveres 
med økologiske ris (1,11,13,15)

DAGENS GRØNT
Couscous med persille, purløg, dild, kørvel, tomat, agurk, rødløg, abrikos og 
rosiner.
Coleslaw på rødkål (2,6,11,13)
Dagens salatbuffet: Romain, bullsblod, tomater, gulerødder, agurker og majs.
Citron-timian dressing (6)

DAGENS CHARCUTERITALLERKEN
Surimi salat med rejer, suppehorn og asparges (1,2,3,5,6,11,13,14)
Kartoffelfad med ærtespirer, rødløg og aioli (2,6,11,13,15)
Kalvebryst med peberrod og balsamicobagt rødbede (13)

Hvis tilkøbt: Lomo med chipotle salsa (13,15)

Hvis tilkøbt: Oste med kompot af solbær (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 5

TIRSDAG

DAGENS LUNE RET 
Urtestegt svinekamfilet (1 stk. pr. person) i BBQsauce serveret med 
hvidløgsbagte kartofler. Hertil kold creme på hytteost med sennep og urter 
(6,11,13,15)

DAGENS GRØNT
Blandede salater med kidneybønner, peberfrugt, bagte gulerødder, bagt 
pastinak og estragon.
Salat på 3 slags tomat. Bøf, almindelige og syltede grønne tomater. Toppet med 
ruccola, croutons og kerner (1,13)

Dagens salatbuffet: Feldsalat, radiccio, grønne bønner, bagt græskar, feta og 
broccoli (6)
Vinaigrette med urter (11,13)

DAGENS CHARCUTERITALLERKEN
Kyllingesalat med stegte svampe, løg, persille og
ristet bacon (2,6,11,13)
Italiensk salami med oliven (15)
Kalveculotte a´la Vitello Tonato (2,3,6,11,13)

Hvis tilkøbt: Krebinet af flæsk med surt (1,11,13)

Mix af oste med oliven (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 5

ONSDAG

DAGENS LUNE RET 
Oksekødspie a´la Shepards Pie (6 portioner pr. fad) Toppet med kartofler og 
revet ost (6,10,15)

DAGENS GRØNT
Råkost af gulerødder med peanuts, rosiner, salatost og pebermynte (4,6)
Fuldkornspasta med oliven, spinat, ærter, fennikel og tomat tapenade 
(1,2,6,9,15)

Dagens salatbuffet: Iceberg, bullsblod, blomkål, agurker, tomater og ærter.
Piment creme (6)

DAGENS CHARCUTERITALLERKEN
Grov skinkesalat med cornichons, drueagurk, kapers, løg, purløg og sennep 
(2,6,11,13)
Paté med anissyltede rødbeder (1,2,6,11,13)
Gravad okseinderlår med fetacreme, radiser og purløg
(6,11,15)

Hvis tilkøbt: Sild med æbler og karry (3,11,13)

Hvis tilkøbt: Blandede oste med tørrede frugter (6)

Hvis tilkøbt overraskelse: Müslibar med mørk chokolade og

frysetørret hindbær (1,6,9)

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 xx

TORSDAG

DAGENS LUNE RET 
Kylling supreme (1 stk. pr. person) stegt med citron, løg, hvidløg, timian og 
rodfrugter. Serveres med pasta vendt med spinatpesto (1,2,6,9,10,15)

DAGENS GRØNT
Grønne salater med saltbagt knoldselleri vendt i hakket dild og rapsolie. Toppet 
med chili flakes og ristede kerner.
Blomkålsbuketter og salater i soltørret tomatpesto med ristede kerner (15)

Dagens salatbuffet: Hovedsalat, spinat, gulerødder, rødbede, squash og feta (6)
Lime-ingefær-chiliolie dressing.

DAGENS CHARCUTERITALLERKEN
Torskerognssalat (2,3,6,11,13)
Kogte æg med dildcreme, ruccola og syltede rødløg
(2,6,11,13)
Roastbeef med rygeostecreme og kapersbær (6,11,13)

Hvis tilkøbt: Rullepølse med sky og karse.

Hvis tilkøbt: 3 slags oste med kandiseret rødbede med
mynte og honning (6)

Choko-valnøddekage (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 5

FREDAG

DAGENS LUNE RET 
Frikadeller af hakket kalv og flæsk (2 stk. pr. person) rørt med havre og løg. 
Serveres med kold salat af kartofler vendt med creme rørt på creme fraiche og 
græsk yoghurt med hakket skalotteløg, purløg, sennep, honning, drueagurk, 
persille, dild og kapers (1,2,6,11,13)

DAGENS GRØNT
Broccolisalat med soltørret tranebær, bacon, parmesan og brøndkarse (6)
Grillet squash salat med kogt perlebyg og radiccio vendt med dildolie. Toppet 
med stegt serrano samt langtidsbagte halve cherry tomater og urter (1)

Dagens salatbuffet: Lollo bionde, rosso, tomater, hvidkål, bagte gulerødder og 
edamame bønner (7)
Skyr rørt med kørvel og hvidløg (6)

DAGENS CHARCUTERITALLERKEN
Æggesalat med æbler, dijon og brøndkarse (2,6,11,13)
Skinke med honning-urte mayonnaise, kørvel og 
langtidsbagte cherry tomater (2,6,11,13)
Kalkunbryst med paprikacreme og syltede agurker 
(2,6,11,13,15)

Hvis tilkøbt: Rødvinsmarineret kamfilet med sellericreme
og timian (2,6,10,11,13,15)

Hvis tilkøbt: Oste med peberfrugt og soltørret tomat (6,15)

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


