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Menu 1 Menu 2 Biret1 Side    1Biret2Dag

1 m. flødekrydret tomatsovs, kartofler og grønt

FrugtgrødKalkunbryst m.FRE

2 m. is og syltetøjskysauce, rødkål, haricot vert

PandekagerRullestegLØR

3 flødeskum, gelevildtsauce, gele, grønt og kartofler

ÆblekageForloren hare m.SØN

4 m. flutepersillesauce, remoulade, grønt

GrøntsagssuppeStegt fiskMAN

5 skinke, ærter og gulerod, persilledrysstuved spinat og kartofler

Tartelet (1. stk) m.Stegt medister m.TIR

6 kød, sennep, rugbrød

Tærte m. kyllingBrunkålONS

7 smør, kanelsukkerstuvede ærter-gulerødder og kartofler

RisengrødFrikadeller m.TOR

8 rugbrødskysauce, rødkål, surt

Røget makrel m.RibbenstegFRE

9 kirsebærsauceskysovs, agurkesalat, grønt og kartofler

Ris á la mandeStegt kylling m.LØR

10 marcipanfyld og creme fraichkartofler og grønt

Bagte æbler mGullash m.SØN

11 frugtkompotcarrysauce, ærter og ris/kartofler

Grød m.Kødboller m.MAN

12 svesker,æbler,skysauce,rødkål og kart.

Hønsesalat med fluteRevelsben m.TIR

13 franskbrødkød, sennep, rødbeder

RejesalatGule ærterONS

14 persillesauce, grønt og kartofler

PorretærteFiskefrikadeller m.TOR

15 grønlangkål og kartofler

Fyldt pandekageKogt skinke m.FRE
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16 kirsebærsovsbagt kartoffelmos, tyttebær og grønt

Ymerfromage m.Vildtragout m.LØR

17 flødeskumrødvinssauce, bagte rodfrugter, surt

CitronfromageKalvesteg m.SØN

18 med grønsagsfyld og mangom. ris og grønt

CarrysuppeKylling i basilikumMAN

19 chilisauce, fluteurtesovs, kartofler og grønt

LaksemousseSommerkam m.TIR

20 m. basilikum og fetachampignonsovs, broccoliblanding og kart

V: GulerodstærteKrebinetONS

21 rødbeder, smør, persille, rugbrød

PizzaSkipperlabskovsTOR

22 esdragonsovs, grønt og kartofler

Forårsrulle m. soyaDampet fisk m.FRE

23 m. is og syltetøjskysauce, solbærsyltetøj, grønt og kart.

PandekagerOksesteg m.LØR

24 flødeskum, chokoladeskysovs,kart.-pastinakmos, ovnbagt grøn

SherryfromageSvinekæber,ølbraisetSØN

25 m. fluteSkysauce, hvidkålssalat og kartofler

BroccolisuppeFarseret porreMAN

26 makronflødesennepsauce, grønt og kartofler

Henkogte fersknerKogt torsk m.TIR

27 skysauce, agurkesalat, grønt og kartofle

Forårsrulle m. soyaStegt kylling m.ONS

28 franskbrødbløde løg, løgsauce, grønt, rødbeder

Laksemad påStegt kalvelever m.TOR

29 bacon og rugbrødkartoffelmos, rødbede, grønt

Æggekage m.MillionbøfFRE

30 med urter, flødesovs og ris/kartofler og

IslagkageKotelet i fad m.LØR

31 årstidens frugtbagt kartoffelmos, gulerodsmix

Trifli m.Bøf BourguignonSØN


