
DAGENS LUNE RET
Høns i asparges med tarteletter (3 stk. pr. person) (1,2,6,13)

SUPPLEMENTRET
Medailloner af glad gris (1 stk. pr. person), serveret med 
karrystegte grøntsager og ris (1,15)

FYLDIGE SALATER
Kartoffelsalat vendt i rygeostecreme med grov sennep, dild, 
karse, radiser og skalotteløg (6,11,13)

Salat af grønne bønner vendt med persille/nøddepesto toppet 
med mozzarella kugler og syltede peberfrugter (6,9,13,15)

Salat af: Agurk, ananas, broccoli, peberfrugt og 
kerner/peanuts (4)

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

Kalvebryst med pickles og peberrod (13)

BBQstegt nakkefilet med hvidløgscreme (2,6,11,13,15)

Oksecuvette med honningbagte rødder 

Milde franske oste med tapenade af oliven og soltørrede 
tomater (6)

Grøntgrøntstænger med chili dressing (2,6,11,13)

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

LUKSUSMENU UGE 29
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
Pasta Bolognese serveret med friskrevet parmesan 
(1,2,6,10,13,15)

SUPPLEMENTRET
Skiver af salviemarineret kalkunbryst i lys bouillon (1 stk. pr. 
person), serveret med salsa fresca og grillet polenta (1,6,13,15)

FYLDIGE SALATER
Broccoli, perlebyg, serrano, pinjekerner, basilikum og mozzarella

Salater med pesto ristede kerner, soltørrede tomater og oliven 
(6,9,15)

Salat af: Tomat, blomkål, agurk, sorte bønner og croutoner (1)

DAGENS PÅLÆG OG PÅLÆGSSALATER
Wienersalat med kartofler, løg og persille (2,6,11,13,15)

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

Roastbeef med grøn kartoffelsalat (2,6,11,13,15)

Mortadella med aioli (2,6,9,15)

Brie og gouda med daddelkompot (6)

Agurker og snack tomater med mynte creme (2,6,11,13)

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

LUKSUSMENU UGE 29
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
Ovnstegte kyllingelår med rosmarin, hvidløg og chili (2 stk. 
pr. person), serveret med små ovnstegte kartofler. Hertil 
hytteostecreme (6,15)

SUPPLEMENTRET
Oksekødsfrikadeller (2 stk. pr. person) anrettet med 
ratatouille. Hertil kogt pasta (1,2,6,15)

FYLDIGE SALATER
Rødbederåkost vendt med citron og rørsukker toppet med 
rosiner og pebermynte

Blomkål med saltristede solsikkekerner, langtidsbagte 
tomater og rucola

Salat af: Gulerødder, gul peberfrugt, cherrytomat, spidskål og 
solsikkekerner

DAGENS PÅLÆG OG PÅLÆGSSALATER
Sommersalat med agurk og radiser (2,6,11,13,15)

Kyllingefarsbrød med bagte rødløg (1,2,6,15)

Serranoskinke med oliventapenade (15)

Lammekølle med tzatziki (6,15)

Blandede oste med kiks og appelsinmarmelade (1,2,6)

Chiagrød og syltede rabarber (6)

Grøntstænger med sød yoghurtcreme (6)

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

LUKSUSMENU UGE 29
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
New orleans stegt svinekød (1 stk. pr. person), serveret med
salat af kolde kartofler vendt med rygeost, rødløg, kapers og 
brøndkarse (6,11,13,15)

SUPPLEMENTRET
Torskebøf cajun style (1 stk. pr. person), serveret med spicy
sauce og chilistegte rodfrugter (1,2,3,6,11,13,15)

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

Salat a la waldorf med æbler, druer, valnødder og sød creme 
(6,9)

Salat af: Tomat, gulerødder, broccoli, majs og squash

DAGENS PÅLÆG OG PÅLÆGSSALATER
Let æggesalat med hytteost og urter (2,6,11,13)

Kalkun med pimentcreme og sweet drops (2,6,11,13,15)

Hamburgerryg med italiensk salat (2,6,11,13)

Rullepølse med sky, løg og karse (13)

Oste med peberfrugt og blegselleri (6,10)

Stænger med limedressing (6)

Sarah Bernard (1,2,6,9)

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

LUKSUSMENU UGE 29
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
Oksekød i thai karrysauce med kokos (1 stk. pr. person), 
serveret med kogte ris (1,6,13,15) 

SUPPLEMENTRET
Szechuan peber stegt kylling i wok med nudler og 
sommergrønt (1,2,7,8,15)

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

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

Salat af: Rødbede, agurk, grønne bønner, cherrytomat og 
soltørrede tranebær

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

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

Peberpate med cornichoner og perleløg (1,2,6,13)

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

3 slags oste med rabarber kompot (6)

Buketter og agurk med sweet and sour pineapple dressing 
(13)

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

LUKSUSMENU UGE 29
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


