
LUN RET
Kyllingespyd satay (1 stk. pr. person) med lun salat af 
nudler vendt med rød karry marinade. Hertil peanuts, 
sommergrønt og satay creme (1,2,3,4,5,7,8,15)

FYLDIGE SALATER
Blandede salater anrettet med ærter, bagte 
peberfrugter, tomater og pesto (6,9,15)
Salater med syltede rødløg, croutoner, brøndkarse og 
oliven (1,6,13)
Dagens salatbuffet: Gulerødder, blomkål, grønne 
bønner, mix peberfrugt, majs snack og karry dressing 
(6)

PÅLÆG
Fiskerillette vendt med edamame bønner, rødløg og 
karry (2,3,6,11,13)
Kyllingefarsbrød med tomat og timian  (1,2,6,15)
Torskerogn med mayonnaise, citron og dild (2,6,11,13)

Hvis tilkøbt: Oksesalami med pickles og rødløg (1,11,13)
Hvis tilkøbt: Bresaola med rød pesto og rucola  (9,15)
Hvis tilkøbt: Mix af oste med honningristede nødder (6)

Dagens brød (1,6,8,9)

VERDEN UGE 27
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
Falafel som i marokko (2 stk. pr. person) med pita (1 stk. 
pr. person), yoghurt og kålsalat (1,2,6,8,15)

FYLDIGE SALATER
Blomkål vendt med ravigotte, toppet med rucola 
(11,13)
Bagte courgetter anrettet med sugarsnaps, frisee og 
dild
Dagens salatbuffet: Ærter, gulerødder, tomat, grøn 
peberfrugt, rosiner og dild-vinaigrette (13)

PÅLÆG
Krydret hønsesalat med smag af citron, persille, chili og 
spidskommen, toppet med ristet sesam (2,6,8,11,13)
Gammeldags oksesteg med hummus (8,15)
Leverpostej med ristede svampe og syltede agurker 
(1,2,6,11,13)

Hvis tilkøbt: Rullesteg med appelsin, fennikel og ristet 
spidskommen  (13)
Hvis tilkøbt: Kartoffelfad med karse og chili mayo
(2,6,11,13)

Milde oste med nicoise oliven (6,15)

Dagens brød (1,6,8,9)

VERDEN UGE 27
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
Gratineret mørksej på bund af spinat og løg (i fad á 12 
portioner), serveret med knuste nye kartofler vendt med 
dild og smør (1,2,3,6) 

FYLDIGE SALATER
Hjertesalat med radiser, purløg, kørvel, rygeost, tomater 
og sprødstegte rugbrødscroutoner (1,6,13)
Hvidkålsråkost vendt med æbler, dild og honning
Dagens salatbuffet: Majs, broccoli, squash, feta (6), rød 
spidskål og hvidløgsdressing (6,15)

PÅLÆG
Fransk skinkesalat med dijon, cornichoner, purløg, rødløg 
og creme fraiche (2,6,11,13)
Kalkunchorizo med oliven/tomat tapenade (15)
Sprængt kalvebryst med peberrod og syltede rødløg (13)

Hvis tilkøbt: Rullepølse med italiensk salat (2,6,1,13)
Hvis tilkøbt: Kalkuncuvette med rygeostecreme  
(2,6,11,13) 

Hvis tilkøbt: Skærefaste oste med æblekompot (6)
Hvis tilkøbt overraskelse: Mundrette stykker af 
vandmelon

Dagens brød (1,6,8,9)

VERDEN UGE 27
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
Butterchicken med naanbrød (1,2,6,7,15)

FYLDIGE SALATER
Salat af agurker, tomater, peberfrugt, koriander, 
persille, citron og ristet spidskommen
Broccoli og kikærter med chili og feta (6)
Dagens salatbuffet: Edamamebønner, gulerødder, 
tomat, spidskål, rosiner og pesto (6,9,15)

PÅLÆG
Ærtesalat med suppehorn, purløg og rødløg, toppet 
med chilivendte rejer (1,2,5,6,11,13)
½ æg med mayonnaise og koriander (2,6,11,13)
Mortadella med aioli og rucola (2,6,9,11, 13,15)

Hvis tilkøbt: Varmrøget laks med citruscreme  
(2,3,6,11,13,15)
Hvis tilkøbt: Kyllingelever-pate med stegt peberfrugt 
og timian (2,6)

Hvis tilkøbt: Blandet oste med spicy peberfrugt-
chutney (6,13)

Drømmekage (1,2,6)

Dagens brød (1,6,8,9)

VERDEN UGE 27
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
Oksekødsboller rørt med persille, hvidløg, paprika og løg (2 
stk. pr. person), serveret med kogte ris med tomat og 
gurkemeje. Hertil spicy yoghurtcreme med chili, lime og 
persille (1,2,6,15)

FYLDIGE SALATER
Spinatsalat med feta, bagte rødløg, peberfrugt og croutoner 
stegt med hvidløg (1,6,15)
Mormorsalat i syrnet fløde med karse og sennepskorn (6,11)
Dagens salatbuffet: Agurk, broccoli, cherrytomat, rødbede, 
tranebær og sennepsdressing (2,6,11,15)

PÅLÆG
Æggesalat med bagte peberfrugter, paprika, karry og karse 
(2,6,11,13)
Gravad okseinderlår med peperonata (2,6,11,15)
Nakkekam med karrycreme, rucola og ristet spidskommen 
(8,13,15)

Hvis tilkøbt: Stegt andebryst med bagte blommer (13)
Hvis tilkøbt: Lammeculotte med hvidløgscreme (2,6,11,13,15)

Hvis tilkøbt: Oste fra Europa med druer (6)

Dagens brød (1,6,8,9)

VERDEN UGE 27
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


