
LUN RET
Stegt lår af kylling med hvidløg, rosmarin, 
cayennepeber og citron i egen jus (1 stk. pr. person), 
serveret med timian-polenta (6,13,15)

FYLDIGE SALATER
Torvets grønne salater anrettet med råmarineret
fennikel og urter
Råkost af gulerødder, kinakål og radiser
Dagens salatbuffet: Gulerødder, tomat, ærter, squash, 
kerner og urtecreme (6,15)

PÅLÆG
Hønsesalat med bacon (2,6,11,13)
Sprængt kalvebryst med pickles og peberrod 
(2,6,11,13,15)
Glaseret skinke med ærte-puré (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: Skærefaste oste med æblekompot (6)

Dagens brød (1,6,8,9)

VERDEN UGE 22
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
Svinekød i rød karry, tomat og kokos, toppet med 
koriander og lime. Hertil kogt ris med limeblade 
(3,6,7,8,15)

FYLDIGE SALATER
Salat af blomkåls-crudité og hjertesalat vendt med en 
mild chilicreme og toppet med ristede jordnødder (4,6)
Melon og ananas salat vendt med thaibasilikum og 
mynte toppet med ristet sesam (8)
Dagens salatbuffet: Blomkål, agurk, majs, peberfrugt, 
peanuts (4) og dildolie med limesaft

PÅLÆG
Asiatisk reje/surimi salat med chili, ingefær og asiatisk 
purløg (2,3,5,6,11,13,14,15)
Kartoffelfad med chili-mayonnaise og thai basilikum 
(1,2,6,11,13,15)
Røget rullepølse med basilikum creme (2,6,11)

Hvis tilkøbt: Gammeldags oksesteg  med spicy mango 
salat (2,6,15)
Hvis tilkøbt: Sild med urter (3,11,13)

Blandede oste med spicy peberfrugtchutney (6,13)

Dagens brød (1,6,8,9)

VERDEN UGE 22
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
Rosastegt oksecuvette med bagte rodfrugter og rosmarin (1 
stk. pr. person) med håndskårne stegte kartofler. Hertil en 
kold bearnaisecreme (1,2,6,11,13,15)

FYLDIGE SALATER
Grøn bønnesalat med langtidsbagte cherrytomater, 
parmesan, purløg og ristede græskarkerner (6)
Rødbedesalat med æbler og peberrod vendt i skyr, toppet 
med hasselnødder (6,9)
Dagens salatbuffet: Gulerødder, spidskål, grønne bønner, 
tomat, croutoner og syrlig yoghurtdressing (6)

PÅLÆG
Torskerognssalat med ærter og kapers (2,3,6,11)
Græskinspireret okse/lamme farsbrød med feta og tomat. 
Hertil pestocreme af soltørret 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: Oste fra Europa med druer (6)

Hvis tilkøbt overraskelse: Jordbær

Dagens brød (1,6,8,9)

VERDEN UGE 22
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
Gumbo af chilistegt svinekød, bønner, krydret pølse, 
peberfrugt og majs, serveret med vilde ris (10,15)

FYLDIGE SALATER
Salat af agurker og quinoa med brankede peberfrugter, 
koriander og mynte
Salat af kidneybønner med tomat, springløg og krydderurter
Dagens salatbuffet: Cherrytomat, gulerødder, agurk, 
ananas, edamamebønner (7) og mild hvidløgscreme (6,15)

PÅLÆG
Tunsalat med rødpeber (2,3,6,11,13)
Tortilla med spinat og kartoffel, serveret med  bagt tomat 
og purløg (2,6)
Mortadella med røget paprika mayonnaise og urter  
(2,6,9,13,15)

Hvis tilkøbt: Lammekølle  med  creme lavet på brændte 
peberfrugter (6,15)
Hvis tilkøbt: Vegansk bønnepostej med peanuts (4,15)

Hvis tilkøbt: Mix af oste med kalamata oliven (6)

Squashkage (1,2,6,9)

Dagens brød (1,6,8,9)

VERDEN UGE 22
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
Pesto bagt fisk (1 stk. pr. person) toppet med fennikel 
crudité vendt med dild. Hertil lun hvedekernesalat 
med peberfrugt (1,3,6,15)

FYLDIGE SALATER
Tomatsalat med spinat og perlemozzarella (6)
Pastasalat med bagte auberginer, squash og 
gulerødder vendt med olivenolie (1,2,6)
Dagens salatbuffet: Peberfrugter, melon, agurk, feta 
(6), spidskål og mynteyoghurt (6)

PÅLÆG
Italiensk skinke salat med asparges, ærter og 
gulerødder (2,6,11,13)
Rosastegt okselårtunge med tzatziki (6,15)
Karrykrydret nakkekam med coleslaw (2,6,11,13,15)

Hvis tilkøbt: Stegt medisterpølse med grov sennep og 
bagte rødbeder (1,6,11,13)
Hvis tilkøbt: BBQmarinerede kyllingevinger med 
chipotlemayonnaise (2,6,11,13,15)

Hvis tilkøbt: Blandede oste med urtepesto (6,9,15)

Dagens brød (1,6,8,9)

VERDEN UGE 22
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


