
DAGENS LUNE RET 
Klassisk oksekødslasagne ( 6 portioner i hvert fad)
(1,2,6,10,13,15)

SUPPLEMENTRET 
Skiver af braiseret nakkefilet med soya, hvidløg, chili og 
ingefær i egen jus. Serveres med stegte kartofler (7,15)

FYLDIGE SALATER
Torvets salater anrettet med senneps syltede fennikel, ærter 
og urter (11,13)

Karry bagte gulerødder med mandel flager, rucola og syltede 
rødløg som salat (1,9,13)

Salat af agurker, tomater, spidskål, ærter og rosiner.

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

Oksesalami med remoulade og ristet løg (1,2,6,11,13)

Urtemarineret skinkesteg med sauce verde (2,6,11,13,15)

Kalvebryst med ærtehumus (8,15)

Ostebørsens oste med figner (6)

Grønt snack med pesto creme (6,15)

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

LUKSUSMENU UGE 4
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 
Sydamerikansk krydret svinekød i gryde. Serveres med 
tortilla (1stk. Pr. person) og creme fraiche (6,15)

SUPPLEMENTRET 
Ovnstegt kyllingebryst (1 stk. pr. person) Serveret i sauce 
espagnole. Serveres med kogte ris (1,6,10,13,15)

FYLDIGE SALATER
Grove salater med agurker, peberfrugter, tomater og ristet 
sesam med dressing på sesamolie, chili og koriander (8)

Grønne salater med honning vinaigrette, skalotteløgs ringe , 
karse og kerner (13)

Salat med gulerødder, cherrytomater, feta, squash og syltede 
rødløg (6,13)

DAGENS PÅLÆG OG PÅLÆGSSALATER
Grov skinkesalat med rødløg og purløg (2,6,11,13,15)

Gammeldags oksesteg med syltede græskar (13)

Hamberryg med spinatcreme (2,6,11,13,15)

Kalvecuvette med glaseret perleløg.

Oste med nøddepesto (6,9,15)

Buketter og snack grønt med chili dressing på yoghurt med 
lime (6,15)

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

LUKSUSMENU UGE 4
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 
Crab cakes rørt med ingefær og sesam (2 stk. pr. person) 
Serveres med asiatiske nudler. Hertil sur/sød dip 
(1,2,3,6,7,11,13,15)

SUPPLEMENTRET 
Kalvefarsbrød a la saltimboca (1 stk. pr. person) med 
rødvinssauce samt stegt polenta (1,2,6,13,15)

FYLDIGE SALATER
Kinakål vendt med urter i julienne og spirer toppet med ristet 
kokos chips, edamame bønner og purløgssalat (7,9)

Salat af spidskål, bulls blood og sesam vendte agurker, med 
chili og koriander (8)

Mix salat af peberfrugter, agurker, tomater, ananas og 
blomkål.

DAGENS PÅLÆG OG PÅLÆGSSALATER
Rygeostesalat med rødløg, drueagurk og dild (2,6,11,13)

Kalkunbryst med karrysalat (2,6,11,13)

Leverpostej med bacon (1,2,6)

Røget filet med peberrodscreme (6)

Mix af udenlandske oste med kompot af frugter og ingefær 
(6)

Stænger med hoisin dressing (2,6,11,13,15)

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

LUKSUSMENU UGE 4
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 
Pulled pork sandwich (1 stk. pr. person) Serveres med 
estragon-mayonnaise (1,2,11,13,15)

SUPPLEMENTRET 
Fiskefilet florentine med spinat i mornay sauce og bagt mos 
af kartofler (1,3,6,11,13)

FYLDIGE SALATER
Coloslaw med gulerødder og hvidkål i sød creme (2,6,11,13)

Kartoffelsalat med puylinser i karry, rødløg, tomater, blomkål 
og estragon.

Broccolisalat med gulerødder, majs, cherrytomater og 
græskarkerner.

DAGENS PÅLÆG OG PÅLÆGSSALATER
Rejesalat med suppehorn, asparges og dild (2,5,6,11,13,15)

½ kogt æg med purløgsmayonnaise (2,6,11,13,15)

BBQ marineret nakkefilet med coloslaw (2,6,11,13)

Mortadella med aioli og rucola (2,6,11,13,15)

Oste med brøndkarse og oliventapanade (6,15)

Stænger med cæcardressing (2,6,11,13,15)

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

LUKSUSMENU UGE 4
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 
Braiseret oksecuvette (1stk. Pr. person) Serveres med grøn 
peber sauce og kogte ris (1,6,13,15)

SUPPLEMENTRET 
Indisk inspireret lamb vindaloo. Serveres med vilde ris kogt 
med nelliker og kardemomme. Hertil kold raita med agurker, 
chili og mynte (6,10,15)

FYLDIGE SALATER
Grøn bønnesalat med langtidsbagte cherry tomater, 
parmesan, purløg og ristet græskarkerner (6)

Rødbedesalat med æbler og peberrod vendt i skyr. Toppet 
med hasselnødder (6,9)

Blandet salat af agurker, tomater, blomkål, ærter og 
soltørrede tranebær.

DAGENS PÅLÆG OG PÅLÆGSSALATER
Wienersalat med løg, kartofler og purløg (2,6,11,13)

Roastbeef med bearnaise-mayonnaise (2,6,11,13,15)

Kartoffelfad med grøn pestocreme og soltørrede tomater 
(2,6,11,13,15)

Varmrøget laks med sauce tatar (2,6,11,13,15)

Milde oste med druer (6)

Snack grønt med Thousand Island dressing (2,6,11,13)

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

LUKSUSMENU UGE 4
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


