
LUN RET 
Stegt oksekød marineret med brun farin, soya, sesamolie, honning, 
hvidløg og mirin. Vendt med gulerødder, æbler, bønnespirer og løg. 
Toppet med springløg, sesamfrø og chili. Serveret med kogte ris. 
(7,8,15)

FYLDIGE SALATER
Salat af kinakål vendt med syrlig kål, gulerødder og cashew nødder. 
Smagt til med chili, fiskesovs og lime. (3,9,13,14)
Romaine salat vendt med grønne bønner, rødløg, ingefær og soya. (7)
Dagens salatbuffet: 
Blomkål, grønne bønner, rød peberfrugt, hvidkål og soltørrede 
tranebær. Persille-creme med hvidløg (6,15)

PÅLÆG
Tunsalat med majs, chili, sennep, ansjoser og hvidløg. Toppet med vild 
karse.
Oksesalami med chilimayonnaise (1,2,6,11,13) 
Røget filet med wasabi-mayonnaise og karse (1,2,6,11,13)

Hvis tilkøbt: Peberpate med sky, asier og stilk kapers (1,2,6,11,13,15)
Hvis tilkøbt: Bresaola med artiskok-creme (2,6,11,13,15)

Hvis tilkøbt: Mix af hvidskimmel med æble/peberrodskompot (6)

Dagens brød (1,6,8,9)

VERDEN UGE 38
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 
Kalkuncuvette ( 1 stk. pr. person ) marineret med 
hvidløg, citron og salvie i egen saft. Toppes med 
variation af løg. Serveres med lun couscoussalat med 
peberfrugter, rosiner og nødder. (1,9,15)

FYLDIGE SALATER
Salat af babyspinat og bagte auberginer med ras el 
hanout og kikærter. Smagt til med mynte, chili og 
ristet spidskommen. 
Torvets grønne salater med harissa, peberfrugt, agurk 
og rødløg. toppes med persille ( 1,15)

PÅLÆG
Skinkesalat med mayonnaise og shisomix (1,15)
1/2 æg med avokado og purløgs-creme (2,6)
Glaseret ribbensteg med råsyltet kål og agurker 
(11,13)

Hvis tilkøbt: Pastrami med ravigotte og løg (2,6,13
Hvis tilkøbt: Lammekølle med mint-gele (15)

Blandet oste med oliven-pesto (6)

Dagens brød (1,6,8,9)

VERDEN UGE 38
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 
Hvid fisk (serveres i fade af 6 stk.) på bund af spinat, svampe og løg. 
Gratineres med en oste-creme. Serveres med knust kartofler vendt 
med kapers og grønne urter (2,3,6,15)

FYLDIGE SALATER
Salat af spidskål vendt med ærter, agurker og kørvel, tilsmagt med 
citron, olivenolie og dild.
Mormorsalat, hjertesalat, appelsiner, fløde, løgringe og radiser (6)
Dagens salatbuffet: Ærter, gulerødder, tomat, mix peberfrugt og rosiner.
Sennepsdressing på ymer (6,11,13)

PÅLÆG
Klassisk hønsesalat (2,6,11,13)
Roastbeef med pickles og peberrod (13)
Serano skinke med peberfrugt-creme og oliven (6)

Hvis tilkøbt: Rullesteg med syltede græskar (13)
Hvis tilkøbt:  Kyllingebryst med karrysalat (2,6,11,13)

Hvis tilkøbt: Faste oste med skovbærsyltetøj (6)

Hvis tilkøbt overraskelse:  Makroner med chokolade og pistaciesmuld 
(1,2)

Dagens brød (1,6,8,9)

VERDEN UGE 38
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 
Italienske kødboller ( 2 stk. pr. person) af kalv og flæsk rørt med merian, 
basilikum og parmesan.
Serveres med cremet tomatsauce med ansjoser. Hertil pasta med pesto 
(1,2,3,6,13,15)

FYLDIGE SALATER
Tomatsalat med grønne oliven vendt med en basilikums-vinagrette (13)
Salat af sprøde gulerødder og saltbagte knolde. Toppet med 
rugbrødsstøv og kørvel (1,10)
Dagens salatbuffet: Majs, broccoli, rødkål, squash og feta. Mandel-
urtepesto (6,9,15)

PÅLÆG
Wienersalat med purløg (2,6,11,13)
Kartoffelfad med hytteost-creme og fennikel croudite (2,6)
Kogt hamberryg med rusisksalat (2,6,11,13)

Hvis tilkøbt: Dyrlægens natmad (1,2,6,11)
Hvis tilkøbt: Kalkuncuvette med syltet spidskål og tranebær (13)

Hvis tilkøbt: Oste fra europa med relish af rød peber (6,13)

Hvis tilkøbt: Gulerods/græskarkage (1,2,6,9)

Dagens brød (1,6,8,9)

VERDEN UGE 38
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 
Pulled pork mexicansk style, vendt med grøntsager og bønner. Hertil 
tacotubs. Serveres med salsa fresca (9,11,15)

FYLDIGE SALATER
Kålsalat vendt med perlespelt, pære og persille. Tilsmagt med 
citronolie (1)
Salat af bagte beder med babyspinat og balsamico. Toppet med 
frisse og brombær (13)
Dagens salatbuffet: 
Hvidkål, tomat, agurk, sorte bønner og kerner.
Balsamisk vinaigrette (13)

PÅLÆG
Æggesalat med purløg og karse (2,6)
Okse/lammefarsbrød med feta, tomat og timian. Serveres med 
oliventapanade (1,2,6)
Mortadella med pesto og syltede løg (9,15)

Hvis tilkøbt: Kalveculotte ned chipotle-mayonnaise (2,13)
Hvis tilkøbt:  Tortilla med spinat, soltørrede tomat og ost (2,6,15)

Hvis tilkøbt: Mix af oste med syltede pære og brøndkarse (6,13)

Dagens brød (1,6,8,9)

VERDEN UGE 38
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


