
DAGENS LUNE RET 
Rosmarin stegt kylling (1 stk. pr. person ) i egen sky med 
syltede grønne tomater hertil ovnstegte kartofler   
(1,11,13,15)

SUPPLEMENTRET
Stegt  oksekød marineret med brun farin, soya, sesamolie, 
honning, hvidløg og mirin , vendt med gulerødder, 
æbler,bønnespire og løg. Toppet med springløg, sesamfrø og 
chili. Hertil kogte ris. (7,8,15)

FYLDIGE SALATER
Broccoli vendt i yoghurt og mynte toppet med rosiner og 
kerner (6)
Sommer salater med puy-linser med estragon, peberfrugt og 
croutons (1)
Blomkål, grønne bønner, rød peberfrugt, hvidkål og soltørrede 
tranebær 

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

Oksesalami med chilimayo (1,2,6,11,13)

Røget filet med røræg og purløg (2,6) 

Peberpate med cornichons (1,2,6,11 13,15)

Ost med brombær (6)

Grønt snacks med persille creme med hvidløg (6,15)

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

LUKSUSMENU 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 
Kogt skinke (1 stk. pr. person) med syltede blomkålsbuketter 
og senneps vinaigrette med persille serveret med 
flødekartofler (1,2,6,11,13,15)

SUPPLEMENTRET  
Kalkuncuvette marineret med hvidløg, citron og salvie i egen 
jus (1 stk. pr. person) toppes med variation af løg. Hertil lun 
couscoussalat med peberfrugter, rosiner og nødder. (1,9,15)

FYLDIGE SALATER
Rødbede råkost vendt i honning og balsamisk eddike toppet 
med mynte/persille salat og ristede solsikkekerner.

Grønne salater med honning vinaigrette, skalotteløgs ringe, 
karse og kerner. 

Broccoli, tomat, gulerødder, agurk og kidney bønner 

DAGENS PÅLÆG OG PÅLÆGSSALATER
Wienersalat (2,6,11,13,15)

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

Glaseret ribbensteg med rævesauce (11,13)

Pastrami med  sennepscreme (2,6,11,13) 

3 slags franske oste med radiser med top (6)

Stænger med tomatiseret vinaigrette (11,13,15)

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

LUKSUSMENU 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 
Oksekød i sweet teriyake med sesam, spirer, bambus og 
springløg serveret med nudler vendt i spicy marinade 
(1,2,7,8,13,15)

SUPPLEMENTRET 
Hvid fisk på bund af spinat, svampe og løg gratineres med en 
oste cream. Hertil knuste kartofler vendt med kapers og 
grønne urter. A 6pax (2,3,6,15)

FYLDIGE SALATER
Spinat-kikærte salat med feta, rødløg og sesamdressing 
vendt med hakket koriander og chili (6,8)

3 slags kål vendt i lime olie toppet med saltede agurker og 
ristet chili.

Ærter, gulerødder, tomat, mix peberfrugt, rosiner, 
agurkestænger med sennepsdressing på ymer (6,11,13)

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

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

Serano skinke med humus (6,8)

Rullesteg med agurkesalat (13)

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

LUKSUSMENU 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 
Svinekam vendt med timian, honning  og citron 1 stk. 
anrettet med bagte tomater  serveret med lun salat af 
perlebyg vendt med spinat og soltørrede tomater toppet med 
syltede rødløg (1,13,15)

SUPPLEMENTRET 
Italienske kødboller af kalv og flæsk rørt med merian, 
basilikum og parmesan ( 2 stk. pr. person) serveres med 
cremet tomatsauce med ansjoser. Hertil Pasta med pesto. 
(1,2,3,6,13,15)

FYLDIGE SALATER
Grøn bønnesalat med kogte æg, oliven, salater, senneps 
vinaigrette (2,11,13)

Torvets salater med stykker af tomat, rødløg og frisk 
mozzarella vendt i pesto toppet med basilikum og pinjekerner 
(6)

Majs, broccoli, rødkål, squash, feta(6)

DAGENS PÅLÆG OG PÅLÆGSSALATER
Skaldyrsalat med asparges og dild (2,3,5,6,11,13,14)

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

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

Dyrlægens natmad (1,2,6,11)

Oste med druer (6)

Buketter og radiser med mandel-urtepesto (6,9,15)

Gulerodskage med honning-lime creme  (1,2,6,9)

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

LUKSUSMENU 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 
Fiskefrikadeller rørt med dild, røget laks og fløde 2stk 
serveret med kold salat af kartoffel vendt med sennep, 
rygeost og yoghurt toppet med radiser, karse,  skalotteløg og 
rucola (1,2,3,6,11,13)

SUPPLEMENTRET 
Pulled pork mexicansk style vendt med grøntsager og bønner 
hertil tacotubs, serveres med en salsa fresca. (9,11,15)

FYLDIGE SALATER
Salater med bagt butternut squash anrettet  med røgede 
mandler(9)

Torvets salater med buketter af broccoli, soltørrede tranebær, 
bacon og brøndkarse. 

Hvidkål, tomat, agurk, sorte bønner, kerner

DAGENS PÅLÆG OG PÅLÆGSSALATER
Hønsesalat med selleri, ærter, timian, oregano og basilikum 
(2,6,11,13,15)

Okse/lammefarsbrød med feta, tomat og timian (1,2,6)

Mortadella med olivenmix og rucola (9,15)

Kalveculotte med  fetacreme (2,6,11,13,15)

Oste med grissini og urter (1,2,6)

Snacks med balsamisk vinaigrette (13)

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

LUKSUSMENU 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


