◊Retten indeholder svinekød eller gelatine
•Der indgår alkohol i tilberedning af maden

Frokostmenu

*Blød kost

Uge 48:

Grønsagssuppe

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Rodfrugtsuppe med
croutoner

Tomatsuppe med
kødboller

Jordskokkesuppe

Leverpostej med asier

Leverpostej med
syltede rødbeder,
tørrede hindbær og

Leverpostej med

og porreringe◊

Smørrebrød

Nakkesteg med
gulerodschutney og
syltede agurker◊

Råkost/
salat

Eftermiddag
(kl. 15.00)

Æg med
kapersmayonnaise og
karse
Rullepølse med
rødbedesky, løgringe og

Klar suppe med kød- og
melboller◊

asier◊

karse◊
Æg med mayonnaise,
rejer og dild

Torsdag

Leverpostej med
syltede havtorn og
syltede agurker◊

Æg med mayonnaise,
stegte løg og purløg

Æg med
tomatmayonnaise og
karse

Svinekam med rødkål

Sprængt kalvebryst
med flødepeberrod og
syltede rødløg

og appelsin◊

kapers◊
På franskbrød:
Tunmousse med dild

Makrel i tomat med
mayonnaise og persille

Gulerodsråkost med
citrondressing

Rødkålsråkost

Broccoli-blomkålssalat
med æble

Kanelkage

Othellolagkage

Boller

På franskbrød: Salat af
varmrøget fisk med
syltede rødløg

Pebermakrel med
mayonnaise og purløg

Salat af kålrabi,
savoykål og pære

Smørstang

Fredag

Svampesuppe med
porreolie

Lørdag

Søndag

Kartoffelsellerisuppe
med croutoner

Suppe af gule ærter

LUN RET:

LUN RET:

Leverpostej med
syltede rødbeder,
stegte svampe og

Tarteletter med høns i
asparges

med baconcrunch◊

Peberpaté med syltede
peberfrugter◊

Æg med
svampemayonnaise,
stegt bacon og
purløg◊
Frikadelle med rødkål

bacon◊

Hønsesalat med
grønkål

og bredbladet persille◊

Rejesalat med citron og
dild
Hamburgerryg med
rygeost, revne

Fiskefrikadelle med
remoulade og citron

gulerødder og karse◊

Grønkålssalat med
gulerod, æble og løg

Savoytzatziki

Nordisk kålsalat

Mazarinkage med frugt

Makronsnitte

Kransekage

Karrysild med rødløg og
dild

Afsnit for Mor og Barn

Aftenmenu

◊Retten indeholder svinekød eller gelatine
•Der indgår alkohol i tilberedning af maden
*Blød kost

Uge 48:

Menu 1

Menu 2

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Stegt flæsk med
persillesovs

Kartoffelsuppe med
grillede gulerodsskiver
med birkes

Lasagne

Fyldt kalkun med
skysauce

Rodfrugtsuppe med
croutoner

Ærtesuppe med
cremefraiche

Blomkålssuppe med
porreolie

½ bagekartoffel med
svitset oksekød ala
mexico

Græsk kylling med
oliven

Krydrede frikadeller

Køkkenets
kreativiteter

Lasagne med oksekød

Helstegt kylling med
persille og
persilleskysauce

Karbonader med
champignon ala

2 forskellige slags
salater

2 forskellige slags
salater

Bagte rodfrugter

Råkost med hvidkål og
appelsin

Grønt

Bulgursalat

2 forskellige slags
salater

Persillegulerødder

creme◊

Rabarberkompot

1 x årstidens salat

Agurkesalat

Friskbagt brød

Friskbagt brød

Friskbagt brød

Friskbagt brød

Kartofler

Kogte løse ris

Stegte kartofler

Kartofler

Jordbærgrød med
flødeskum og
rugbrødsdrys

Frugtcrumble med
creme fraiche

Citronfromage

Budding med
frugtsauce

Kartofler

Krydderkartofler

Kartofler

Blommetrifli

Hyldebærsuppe med
vaniljeskyr og søde
brødcroutoner

Nøddetærte med
honningkaramel

Sandwich

Frugtdessert med
skyrcreme*

Tilbehør

Dessert

Sen aften
(kl. 20.00)

Afsnit for Mor og Barn

