
DAGENS LUNE RET
Frikadeller af kalv og flæsk rørt med havre, persille og løg, 
serveret med kold salat af perlebyg vendt med spinatpesto. 
Hertil kold gulerods-tzatziki (1,2,6,9,11,13,15)

SUPPLEMENTRET
Kyllingespyd satay (1 stk. pr. person) med lun salat af nudler 
vendt med rød karry marinade. Hertil peanuts, sommergrønt 
og satay creme (1,2,3,4,5,7,8,15)

FYLDIGE SALATER
Blandede salater anrettet med ærter, bagte peberfrugter, 
tomater og pesto (6,9,15)

Salater med syltede rødløg, croutoner, brøndkarse og oliven 
(1,6,13)

Salat af: Gulerødder, blomkål, grønne bønner, mix peberfrugt 
og majs snack

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

Kyllingefarsbrød med tomat og timian  (1,2,6,15)

Torskerogn med dild-mayonnaise (2,6,11,13)

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

Mix af milde oste med peberfrugt-relish og timian (6,13)

Grøntsnacks og karrydressing (6)

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

LUKSUSMENU UGE 27
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
Kogt skinke i sennepssauce (1 stk. pr. person), serveret med 
flødekartofler (1,6,11,13,15)

SUPPLEMENTRET
Falafel som i marokko (2 stk. pr. person) med pita (1 stk. pr. 
person), yoghurt og kålsalat (1,2,6,8,15)

FYLDIGE SALATER
Blomkål vendt med ravigotte, toppet med rucola (11,13)

Bagte courgetter anrettet med sugarsnaps, frisee og dild

Salat af: Ærter, gulerødder, tomat, grøn peberfrugt og rosiner

DAGENS PÅLÆG OG PÅLÆGSSALATER
Ærtesalat med surimi, dild og ravigotte (2,3,5,6,11,13)

Gammeldags oksesteg med agurkesalat (13)

Leverpostej med ristede svampe (1,2,6,11)

Rullesteg med asier og ribs og persille (13)

Brie og blåskimmel med druer (6)

Grøntstænger med dild-vinaigrette (13)

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

LUKSUSMENU UGE 27
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
Urtepesto-stegt kalkunbryst (1 stk. pr. person), serveret med 
kold cremet pastasalat med radiser, rødløg, purløg, hytteost 
og paprika (1,2,6,9,15)

SUPPLEMENTRET
Gratineret mørksej på bund af spinat og løg (i fad á 12 
portioner), serveret med knuste nye kartofler vendt med dild 
og smør (1,2,3,6) 

FYLDIGE SALATER
Hjertesalat med radiser, purløg, kørvel, rygeost, tomater og 
sprødstegte rugbrødscroutoner (1,6,13)

Hvidkålsråkost vendt med æbler, dild og honning

Salat af: Majs, broccoli, squash, feta (6) og rød spidskål

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

Kalkunchorizo med oliventapenade (15)

Sprængt kalvebryst med peberrodscreme (6)

Rullepølse med italiensk salat (2,6,1,13)

Oste med æblekompot (6)

Grøntstænger radiser med hvidløgsdressing (6,15)

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

LUKSUSMENU UGE 27
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
Gryderet af oksekød i stærk karry med linser, løg, hvidløg og 
tomat, serveret med kogte ris med gurkemeje, kardemomme 
og kanel. Hertil yoghurt (6,15)

SUPPLEMENTRET
Butterchicken med naanbrød (1,2,6,7,15)

FYLDIGE SALATER
Salat af agurker, tomater, peberfrugt, koriander, persille, 
citron og ristet spidskommen

Broccoli og kikærter med chili og feta (6)

Salat af: Edamamebønner, gulerødder, tomat, spidskål og 
rosiner

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

½ æg med mayonnaise og tomat (2,6,11,13)

Mortadella med aioli og rucola (2,6,9,11, 13,15)

Varmrøget laks med citruscreme  (2,3,6,11,13,15) 

Europæiske oste med syltede frugter (6,13)

Gulerodsstænger med pesto (6,9,15)

Passion-mango drøm (1,2,6,9)

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

LUKSUSMENU UGE 27
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
Ovnstegt kalv med citron, hvidløg og persille (1 stk. pr. 
person) anrettet med salsa af syrlige agurker, kapers, rødløg 
og persille med citron og olivenolie, serveret med ovnstegte 
kartofler med hasselnødder og havsalt (9,11,13,15)

SUPPLEMENTRET
Oksekødsboller rørt med persille, hvidløg, paprika og løg (2 
stk. pr. person), serveret med kogte ris med tomat og 
gurkemeje. Hertil spicy yoghurtcreme med chili, lime og 
persille (1,2,6,15)

FYLDIGE SALATER
Spinatsalat med feta, bagte rødløg, peberfrugt og croutoner 
stegt med hvidløg (1,6,15)

Mormorsalat i syrnet fløde med karse og sennepskorn (6,11)

Salat af: Agurk,  broccoli, cherrytomat, rødbede og tranebær

DAGENS PÅLÆG OG PÅLÆGSSALATER
Orientalsk inspireret hønsesalat (2,6,9,11,13)

Gravad okseinderlår med chili-mayonnaise (2,6,11,15)

Nakkekam med sur/sød kold sauce og ristet kål (8,13,15)

Stegt andebryst med edamamesalat (7)

Mix af oste med druer (6)

Buketter og agurk med senneps dressing (2,6,11,15)

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

LUKSUSMENU UGE 27
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


