
 

(S)Svin (G)Gluten (L)Laktose (N)Nødder (Æ)Æg - for yderligere info om allergener ring gerne på 20805200 
 

Vi anvender min. 60% økologiske råvarer, og ofte mere | Der tages forbehold for ændringer i menuen 

 

UGEMENU 4 
Fra 20/1 til 24/1 

KØKKEN 

 

 
 

Ugens sødt  Peanutkage (G  L  N - Æ) 

 
MANDAG 

Varm ret Biksemad med svinebryst (S), oksebov, syltede rødbeder og ketchup med chili 

Vegetar Biksemad med stegte kartofler, løg, røgede gulerødder,  

 syltede rødbeder og ketchup med chili 

Pålæg Fennikelsalami (S) med artiskoktapenade (L) og salater 

 Gul ærtepuré med timian og syltede ærter 

 Sild med urtedressing (L), rugkrummer (G) og urter 

Salater Frillice med saltmandler (N) og hvidløgsolie 

 Bulgur (G) med bagte rodfrugter, chipotle og koriander  

 
TIRSDAG Varm vegetarret   

Varm ret Perlebygrisotto (G - L) med svampe og syltede selleri 

Pålæg  Skinkesalat (S - Æ) med cornichoner og urter 

 Blomkålsterrin (G  L - Æ) med salvie, tyttebær og urter 

 Rosastegt oksekød med svampemayonnaise (Æ), syltede svampe og urter 

Salater Babyspinat med spidskål, pære, valnødder (N) og honningvinaigrette 

 Rødkålssalat med bagte rødbeder, persille og granatæble  

 
ONSDAG Amerikansk inspireret menu 

Varm ret Kamben (S) med BBQ og chili og med urtestegte kartofler og urtedressing (L) 

Vegetar BBQ-stegte auberginer med chili og med stegte kartofler, urtedressing (L), sylt og urter 

Pålæg Vitello tonnato (Æ) med kapers og rucolasalat 

 Fiskesalat (L - Æ) med dild og sprød kål 

 Gulerodspuré (L) med røget paprika og gulerodscrudité 

Salater Coleslaw (L  Æ) med gulerødder, hvidkål, knoldselleri og tørrede abrikoser 

 Grønne salater med råsyltede solbær og estragon 

 
TORSDAG 

Varm ret Ossobuco af okseskank i braiserefond med rodfrugtmos (L) og gremolata 

Vegetar Rodfrugtmos (L) med gremolata, bagte tomater og mozzarella (L)  

Pålæg Italiensk skinke (S) med olivenolie og rucola 

 Tunmousse (L - Æ) med kapers, spæde salater og urter 

 Bagt fennikel med friskostcreme (L), fennikelcrudité og urter   

Salater Hjertesalat med grillet peberfrugt og ristede græskarkerner 

Perlecouscous (G) med bagte tomater, rød basilikum, parmesan (L) og oliven  

 

 
FREDAG Smørrebrødsdag 

Udvalg af Aamanns smørrebrød. Vi tilbereder 2 stk. smørrebrød pr. person 

 To slags ost (L) med æble- og daddelkompot og nødder (N)  

Salater Kikærter med kål, syltede løg, ristet broccoli og sesam 

 Dagens salat 

  


