
 

 

  

DAGENS LUNE RET             
Svinekød i rød karry med torvets sprøde grøntsager(6,10,13,15) Serveres med 

ris kogt med limeblade. 

SUPPLEMENTRET  
Tempura stegt torsk(1,2,3,13) (2 stk. pr. person) med sweet pineapple sauce 

og chili(7,13,15) 

FYLDIGE SALATER 
Torvets grove salater vendt med bønnespirer, peberfrugter, springløg, 

sesam og urter. Toppet med basilikum(1,6,7,8,15) 

Blomkålssalat vendt med østerssauce, spicy chili og sprøde grøntsager. 

Toppet med purløg og soya-stegte mandler(5,7,13,15) 

Blandet salat af gulerødder, tomat, ananas, ærter og rødkål. 

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

Kogte æg(2) med misomayonnaise og tangsalat(2,6,7,8,11,13) 

Krydret nakkekam(15) med mangochutney(7,8,13) 

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

 

Oste(6) med vaniljesyltede græskar(13) 

Snack grønt med urtevinaigrette(13) 

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

 

 

 

 

 

 

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 



 

 

  

DAGENS LUNE RET             
Spaghetti(1,2) med bolognese. Toppet med parmesan(6,10,13,15) 

SUPPLEMENTRET 
Pizza med kartoffel, ricotta, rosmarin og løg(1,2,6,15) (1 stk. pr. person)  

FYLDIGE SALATER 
Fyldig salat af broccoli og bagte gulerødder vendt i dild og citron. 

Mormor salat lavet på spidskål med syrnet fløde, karse, hørfrø og 

sennep(6,11,13) 

Grønne salater med cherry tomat, squash, rødbede, rosiner og feta(6) 

DAGENS PÅLÆG OG PÅLÆGSSALATER 
Torskerognssalat med kapers og dild(2,3,6,11,13) 

Kalvebryst med pickles(11,13) og peberrod. 

Oksefilet med honningbagte gulerødder. 

Hakkebøf med bagt tomat og timian(15) 

 

Oste(6) med honningsyltede tomater. 

Stænger med Thousand Island dressing(2,6,11,13) 

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

 

 

 

 

 

 

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 



 

 

  

DAGENS LUNE RET             
Skiver af kamfilet (1 stk. pr. person) anrettet med bagte pastinakker og 

skovens svampe(15) Hertil estragon sauce(1,6,10,13,15) Serveres med kogte 

vilde ris. 

SUPPLEMENTRET  
Røget laks med creamcheese, ærter, dild, radise og rugbrød(1,2,3,6,11,13) 

FYLDIGE SALATER 
Let coleslaw af gulerødder og rød spidskål anrettet med saltristede 

græskarkerner, tørrede frugter og citronmelisse. 

Salater med sennepssyltede grøntsager. Toppet med urter fra haven(11,13) 

Salat af agurk, tomat, gulerødder og blomkål. Toppet med croutons(1) 

DAGENS PÅLÆG OG PÅLÆGSSALATER 
Æggesalat med karse og karry(2,6,11,13) 

Roastbeef med agurkesalat(11,13) 

Rullepølse(11) med rødløg og karse. 

Svinemørbrad med honning-sennepscreme(2,6,11,13) 

 

Blandede oste(6) med kiks(1,6) og peberfrugter. 

Buketter og snack tomater med fransk vinaigrette(11,13) 

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

 

 

 

 

 

 

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 



 

 

  

DAGENS LUNE RET             
Forloren hare (1 stk. pr. person) med sky sauce(1,2,6,10,13,15) Hertil 

persillevendte hvide kartofler og sukkervendte tyttebær. 

SUPPLEMENTRET  
Lammeculotte (1 stk. pr. person) med smag af salvie og hvidløg. Hertil 

ærter og braiseret endivie(6,15) 

FYLDIGE SALATER 
Salatblade og rosenkålsblade med æbler, hasselnødder og peberrod vendt i 

rapsolie og pærecider(9,13) 

Grønne bønner og radicchio vendt i pesto med ristede kerner, bagte 

tomater og oliven(6,15) 

US style salad af majs, broccoli, peberfrugt rød, revet knoldselleri og  

soltørrede tranebær(10) 

DAGENS PÅLÆG OG PÅLÆGSSALATER 
Spicy tunsalat med chili, rød peber og tomat(2,3,6,11,13) 

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

Kogt hamburgerryg med italiensk salat(2,6,11,13) 

Kalkunbryst med hvidløgscreme(2,6,11,13,15) 

 

Mix af oste(6) med abrikosmarmelade. 

Kokossnitter(1,2) 

Stænger med ymer dressing med lime og dild(6,11) 

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

 

 

 

 

 

 

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 



 

 

 

DAGENS LUNE RET             
Kylling grill diablo(1,11,13) (1 stk. pr. person) med lun salat af pasta med 

rødløg, peberfrugt, majs og solsikkekerner vendt i creme af soltørret tomat 

og persille(1,2,6,11,13,15) 

SUPPLEMENTRET  
Tærte med bacon, porre, tomat og blomkål(1,2,6,11,13) (1 stk. pr. person) med 

urtecreme(2,6,11,13) 

FYLDIGE SALATER 
Bagt squash salat med græskar, feta og spinat. Toppet med nødder og 

kørvel(6,9,15) 

Mix af salater med stykker af blomme, agurk og peberfrugt, samt dressing 

på citron og rapsolie. Toppet med brøndkarse og pistacie(9) 

Blandet salat af agurk, gulerødder, tomat, fennikel og honningristede 

solsikkekerner. 

DAGENS PÅLÆG OG PÅLÆGSSALATER 
Fin skinkesalat med purløg(2,6,11,13) 

Kartoffelfad med mayonnaise(2,11,13) og purløg. 

Oksefilet med bearnaisemayonnaise(2,6,11,13) 

Rullesteg(11) med asier og ribs(11,13) 

 

Oste(6) med blommechutney(13) 

Stænger med hvidløgsdressing(6,15) 

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

 

 

 

 

 

 

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 


