
DAGENS LUNE RET
Skindstegt kyllingebryst (1 stk. pr. person) med æbler og 
kålblade tilsmagt dild og grov sennep. Hertil små kartofler 
(6,11,13)

SUPPLEMENTRET
Indisk lam/okse vindaloo serveret med vilde ris (6,10,15)

FYLDIGE SALATER
Broccoli, radicchio og brændt græskar anrettet med dild og 
senneps-vinaigrette (11,13)

Hvedekerner vendt i urtepesto med tern af squash og 
peberfrugt samt ærter (1,6,9,15)

Salat af spidskål og revet gulerod toppet med tomat og 
stykker af agurk og feta (6)

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

Paprikakalkun med syltede rødløg (13)

Ribbensteg med rødkål og svesker (11,13)

Serranoskinke med aioli (2,6,11,13,15)

Brie og rødkit med soltørrede tomater (6)

Grøntstænger med lime dressing

Friskbagt rugbrød og madbrød (1,2,6,8,9)

LUKSUSMENU UGE 17
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
Urtebagt fisk (1 stk. pr. person), serveret i pernod og fløde 
toppet med urter. Hertil kogte ris (1,3,6,13,15)

SUPPLEMENTRET
Chipotle-stegt kyllingelår (1 stk. pr. person) (1,11)

FYLDIGE SALATER
Salat anrettet med bagte auberginer, solmodne tomater, 
croutoner, basilikum og parmesan (1,2,6,15)

Bitre salater med blomkålsbuketter vendt med dild-
vinaigrette toppet med hakkede valnødder (9,13)

Bagt rødbede med grønne bønner og soltørrede tranebær

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

Sprængt kalvebryst med peberrodscreme (6)

Hamburgerryg med sauce verte (2,6,11,13)

Roastbeef med honningbagte rødder

Mix af oste med 2 slags druer (6)

Grøntbuketter med kapers-vinaigrette med karse (13)

Friskbagt rugbrød og madbrød (1,2,6,8,9) 

LUKSUSMENU UGE 17
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 kalkunbryst (1 stk. pr. person) anrettet i klassisk 
italiensk tomat sauce, serveret med kogte pastaskruer vendt 
med olivenolie (1,2,6,10,13,15)

SUPPLEMENTRET
Crabcakes (1,2,3,5,6) (2 stk. pr. person), serveret med kold 
sweet and sour sauce (7,13,15) 

FYLDIGE SALATER
Bagte gulerødder og grønne bønner i citron og honning, 
toppet med røde salater og ristede græskarkener

Grønne linser, kartofler, karry-olie, persille og baconknas

Broccolibuketter med agurk, peberfrugt, majs og peanuts (4)

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

Kyllinge-farsbrød med agurkesalat (1,2,6,13,15)

Karrykrydret svinekamfilet med hummus (6,8,15)

Kalvecuvette med syltede svampe (13)

Manchego med syltede æbler (6,13)

Agurk og gulerødder med purløgscreme (2,6,11,13)

Friskbagt rugbrød og madbrød (1,2,6,8,9)

LUKSUSMENU UGE 17
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
Kalvefrikadeller (2 stk. pr. person) med kogte persillevendte 
kartofler. Hertil syltede rødbeder (1,2,6,13)

SUPPLEMENTRET
Pulled pork sandwich (1 stk. pr. person) (1,2,6,8,10,11,15) 
med dijon-mayonnaise (2,11,13)

FYLDIGE SALATER
Salater anrettet med bagte selleri, feta, syltede 
cherrytomater og kørvel (6,10,13)

Rødkål og appelsin vendt i citrussaft og brun farin toppet med 
ristede hasselnødder (9)

Salater med tomat, gulerødder, ærter, peberfrugt og 
croutoner (1)

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

Oksefilet med bearnaise-mayonnaise (2,6,11,13)

Spegepølse med sky, løg og karse (1,6,13)

Pate med cornichoner og perleløg (2,6,11)

2 slags oste med bladselleri og peberfrugt (6,10)

Snacks med honning/lime-dressing (13)

Hvid chokolade Sarah Bernard (1,2,6,9)

Friskbagt rugbrød og madbrød (1,2,6,8,9)

LUKSUSMENU UGE 17
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


