
LUN RET
Tyrkisk kofta af okse (2 stk. pr. person) med persille 
og grillet citron. Serveres med kartofler stegt med 
paprika vendt med persille. Hertil yoghurt med varme 
krydderier (1,2,6,15)

FYLDIGE SALATER
Spinatsalat med bagte tomater, basilikum, mozzarella og 
bagte auberginer (1,2,6)
Fyldig salat af pasta vendt med honningbagt persillerod. 
Toppet med hasselnødder og frillice salat (1,2,6,9,13)
Dagens salatbuffet: Majs, gulerødder, tomater, mix peberfrugter 
og rosiner.
Yoghurt med honning og limesaft (6)

PÅLÆG
Skinkesalat med cornichons og rødløg (2,6,11,13)
Torskerogn med mayonnaise, citron og dild (2,3,6,11,13)
Gravad okseinderlår med tomatchutney (2,6)

Hvis tilkøbt: Leverpostej med syltede rødbeder (1,2,6,11,13)
Hvis tilkøbt: Kalkuncuvette med saltbagt sellericreme 
(2,6,10,11,13,15)
Hvis tilkøbt: Oste med druer (6)

Dagens brød (1,6,8,9)

VERDEN UGE 11
MANDAG

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



LUN RET
Kalkunbryst (1 stk. pr. person) stegt i pesto, med en 
cremet tomat sauce. Hertil lun pasta vendt med urter 
(1,2,6,13,15)

FYLDIGE SALATER
Torvets grønne salater. Anrettet med råmarineret fennikel og 
urter.
Råkost af gulerødder, kinakål og radiser.
Rygeostsalat med rødløg, drueagurk og persille (2,6,11,13)
Dagens salatbuffet: Cherry tomater, revet rødbede squash, 
solsikkekerner og salatost (6)
Karry creme (1,6)

PÅLÆG
Rygeostsalat med rødløg, drueagurk og persille (2,6,11,13)
Sprængt kalvebryst med piement creme (2,6,13,15)
Paté med grillede artiskokker (1,2,6)

Hvis tilkøbt: Kyllingefarsbrød med fetacreme og soltørret tomat 
(1,2,6,11,13,15)
Hvis tilkøbt: Tomatfad med hummus og ristede kerner (8,15)

Blandede milde oste med nødder i honning (6,9)

Dagens brød (1,6,8,9)

VERDEN UGE 11
TIRSDAG

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



LUN RET
Kylling (1 stk. pr. person) i teriyaki med svampe, 
springløg og kogte ris (7,8,15)

FYLDIGE SALATER
Grønne salater fra torvet. Anrettet med mango, ristet kokos, 
edamamebønner og bønnespirer (7,10)
Rødkål vendt med mynte, lys soya, sesamolie, chili og ananas (7,8)
Dagens salatbuffet: Peberfrugter, agurker, sorte bønner, 
spidskål og soltørrede tomater.
Pesto (6,9,15)

PÅLÆG
Rejesalat med suppehorn og karse (1,2,5,6,11)
Langtidsstegt oksesteg med wasabimayonnaise og syltet ingefær 
(2,6,11,13)
Karrymarineret nakkefilet med mangochutney (11,13)

Hvis tilkøbt: Teriyakimarineret laks med bønnespiresalat (3,4,7,8)
Hvis tilkøbt: Hoisinmarineret andebryst med ananas (4,7,8,15)

Hvis tilkøbt: Ostebørsens oste med grøn tomatchutney.

Hvis tilkøbt overraskelse: Hjemmelavet mini forårsrulle med fyld af 
grøntsager (1,2,7,15)

Dagens brød (1,6,8,9)

VERDEN UGE 11
ONSDAG

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



LUN RET
Fishcakes (2 stk. pr. person) af torsk rørt med sesam,
koriander og springløg. Serveres med nudelsalat 
vendt i spicy karrymarinade og soya (1,2,3,6,7,8,15)

FYLDIGE SALATER
Salat af blomkåls crudité og hjertesalat vendt med en mild 
chilicreme. Toppet med ristede jordnødder (4,6)
Dagens salatbuffet: Gulerødder, cherry tomater, broccoli, salatost, 
soltørrede tranebær og kerner (6)
Sweet and spicy dressing (4,7,8,13,15)

PÅLÆG
Asiatisk inspireret tunsalat (2,3,6,11,13)
Kalkunbryst med chilicreme (1,2,6,11,13)
Italiensk salami med pickles og peberrod (15)

Hvis tilkøbt: Roastbeef med agurkesalat (13)
Hvis tilkøbt: Paneret fiskefilet med remoulade, citron og dild 
(1,2,3,6,11,13)

Hvis tilkøbt: Mix af oste med pesto (6,15)

Æble-kanel kage (1,2,6)

Dagens brød (1,6,8,9)

VERDEN UGE 11
TORSDAG

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



LUN RET
Bøf sandwich (1 stk. pr. person) med agurkesalat, 
bløde løg og mayonnaise (1,2,6,8,11,13)

FYLDIGE SALATER
Kartoffelsalat med creme fraiche, mayonnaise, dild, 
løg, tomat og sennep (2,6,11,13)
Torvets salater. Anrettet med bacon, ærter, cherry 
tomater, croutons, karse og cornichons (1,11,13)
Dagens salatbuffet: Grønne bønner, rødbeder, 
agurker, peberfrugter og chili nødder (1,9)

PÅLÆG
Hønsesalat med purløg  (2,6,11,13)
Æggekage med ost, spinat og tomat. Hertil ristet 
bacon (2,6)
Kogt skinke med sennepscreme (2,6,11,13)

Hvis tilkøbt: Rullepølse med sky, løg og karse (11,13)
Hvis tilkøbt: Oksefilet med honningbagte rødløg (15)

Hvis tilkøbt: Oste med kiks og marmelade (1,2,6)

Dagens brød (1,6,8,9)

VERDEN UGE 11
FREDAG

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


