
 

 

  

DAGENS LUNE RET           
Svinemørbrad medaillon (1 stk. pr. person) Serveres med champignon 

sauce(1,6,13,15) Hertil kartofler vendt med urter. 

SUPPLEMENTRET   
Appelsin marineret kylling i egen jus (1 stk. pr. person) Anrettet med 

artiskokker, bagte peberfrugter og langtidsbagte tomater(15) Serveres med 

pasta vendt med krydderurter(1) 

FYLDIGE SALATER 
Salat med spidskål, skalotteløg, guleærter og grønne ærter med 

citronvinaigrette(11,13) 

Rødbedesalat med æbler og peberrod, toppet med soyaristede 

solsikkekerner(1,7) 

Salat af cherry tomat, agurk, gulerod, kinaradise og majssnack. 

DAGENS PÅLÆG OG PÅLÆGSSALATER 
Spegeskinke med hvidløgsurtecreme(2,4,6,15) 

Torskerogn(3) med mayonnaise(2,6,11,13), citron og dild. 

Gravad okseinderlår(11) med chilimayonnaise(2,6,11,13) 

Rullepølse med sky(13), løg og karse. 

 

Gedeost med sprøde croutons og solbær(1,6) 

Stænger med goma dressing(1,7,8,13,15) 

 
Friskbagt rugbrød og madbrød(1,6,8,9) 

 

 

 

 

 

 

UGE 10 - 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 



 

 

  

DAGENS LUNE RET          
Kylling i grøn karry med gulerødder, forårsløg, bambus, chili og spirer(6,15) 

Serveres med ris. 

SUPPLEMENTRET    
Ovnstegt svinekam med chili, citron, hvidløg og laurbær i egen jus(15) (1 

stk. pr. person) Serveres med lun couscous med bagte auberginer, squash, 

tomat, peberfrugt og krydderurter(1,11,15) 

FYLDIGE SALATER 
Nudelsalat med porre, peberfrugt i strimler, peanuts og sweet 

chilidressing(1,2,4,15) 

Salat af bulls blood og sesamvendte agurker med chili og koriander(8) 

Spidskåls salat med feta(6), peberfrugt, tomater og ristede græskarkerner. 

DAGENS PÅLÆG OG PÅLÆGSSALATER 
Fransk skinkesalat med drueagurk, rødløg og persille(2,6,11,13,15) 

Sprængt kalvebryst med krydderurtecreme(2,6,11,13,15) 

Paté(3) med grillet peberfrugt. 

Kyllingefarsbrød(1,2,6) med fetacreme(2,6,11,13) og soltørret tomat. 

 

Hjemmelavet hvidløgsost serveret med smørstegt rugbrød(1,6,15) 

Stænger med mynte-lime dressing(2,6) 

 

Friskbagt rugbrød og madbrød(1,6,8,9) 

 

 

 

 

 

 

UGE 10 - 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 



 

 

  

DAGENS LUNE RET           
Pasta Carbonara med bacon, skinke, svampe, ost og fløde(1,2,6,11,13) 

SUPPLEMENTRET    
Oksekød i rød karry, tomat og kokos toppet med koriander og lime(3,6,7,8,15) 

Hertil kogte ris med limeblade. 

FYLDIGE SALATER 
Grønkålssalat med bagte hoikkaido, granatæblekerner og hakkede røgede 

mandler(9) 

Bagte jordskokker, pærer og ruccola med en blåskimmelost, ristede 

boghvedekerner og æblevinaigrette(1,6,13) 

Mixed salat af agurk, tomat, guleod, grønne bønner og croutons(1) 

DAGENS PÅLÆG OG PÅLÆGSSALATER 
Orientalsk inspireret hønsesalat med ananas, kokos og koriander(2,6,11,13) 

Langtidsstegt oksesteg med wasabimayonnaise(2,6,11,13) og syltet ingefær(13) 

Karrymarineret nakkefilet(1) med mangochutney(1,11,13) 

Teryakimarineret laks(1,3,7) med bønnespiresalat(4,7,8) 

 

2 slags ost med stikkelsbærkompot(6,13) 

Snack grønt med hvidløgsdressing(2,3,6,11,13,15) 

 

Friskbagt rugbrød og madbrød(1,6,8,9) 

 

 

 

 

 

 

UGE 10 - 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 



 

 

  

DAGENS LUNE RET          
Kyllingefrikadeller med urter(1,2,6) Serveres med stegte kartofler og 

rodfrugter(10,15) Hertil skysauce(1,6,10,15) 

SUPPLEMENTRET    
Libanesisk gryde af lam og okse i tomat og varme krydderier(10,15) Hertil 

fladbrød(1) 

FYLDIGE SALATER 
Salat af grønkål med hvedekerner, tomater, pesto og parmesan(1,6,9,15) 

Gulerodsråkost smagt til med appelsinsaft og toppet med soltørrede 

tranebær, tørret melon, valnøddder(9) 

Majs salat med smørbønner, peberfrugt, gulerod og oliven. 

DAGENS PÅLÆG OG PÅLÆGSSALATER 
Rygeostsalat med agurk, radiser og purløg(2,6,11,13) 

Kalkunbryst med karrycreme(1,2,6,11,13) 

Italiensk salami med oliventapenade(15) 

Roastbeef med agurkesalat(13) 

 

Stykker af ost på spyd med kompot af æbler og havtorn(6) 

Medalje(1,2,6,9) 

Stænger med sennepscreme(6,11,13) 

 
Friskbagt rugbrød og madbrød(1,6,8,9) 

 

 

 

 

 

 

UGE 10 - 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 



 

 

 

DAGENS LUNE RET            
Lasagne med oksekød, tomat, løg, gulerødder, selleri, timian og hvidløg. 

Gratineret med sauce mornay(1,2,6,10,11,13,15) 

SUPPLEMENTRET    
BBQ stegt kyllingelår(11,15) (1 stk. pr. person) Serveres med kold pastasalat 

vendt i hytteostecreme rørt med purløg, sennep og lime(1,2,6,11,13) 

FYLDIGE SALATER 
Grønne syltede tomater, røde tomater, gule tomater anrettet med grove 

salater, friskkværnet peber og krydderurtesalat(13) 

Fransk kartoffelsalat med kapers, rødløg, purløg, dild og 

sennpsvinaigrette(11,13) 

Broccolisalat med gulerod, rød spidskål, feta(6) og rosiner. 

DAGENS PÅLÆG OG PÅLÆGSSALATER 
Skaldyrssalat med rejer, muslinger, surimi og asparges(2,3,5,6,11,13,14,15) 

Æggekage med ost, spinat og tomat(2,6) 

Kogt skinke med sennepscreme(2,6,11,13) 

Leverpostej(1,3) med syltede rødbeder(1,2,6,11,13) 

 

Cream cheese med syltede rabarber(6,13) 

Buketter og snack grønt med thousand island dressing(2,6,11,13) 

 

Friskbagt rugbrød og madbrød(1,6,8,9) 

 

 

 

 

 

 

UGE 10 - 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 


