
Menu for juli måned 2018 

 

 

 

Søndag  01-07-2018 

- Grydestegt kylling, skysauce, kartofler, agurkesalat 

- Citronfromage 

Mandag 02-07-2018 

- Frikadeller med lys sauce, blomkål og kartofler 

- Frugtskål med kammerjunkere 

Tirsdag  03-07-2018   

- Italiens kødsauce, pasta og tomatsalat 

- Frisk frugt  

Onsdag 04-07-2018 

- Dampet fisk med rejer, æg og sauce verte, flute 

- Legeret suppe med aspargeskål  

Torsdag 05-07-2018  

- Sommerkam med sauce, kartofler og agurkesalat 

- Cremerand med frugt  

Fredag 06-07-2018 

- Sprængt kalkun i flødepeberrod, kartofler og grønt 

- Chokolademousse 

Lørdag 07-07-2018 

- Kalv i sommerfrikasse og kartofler, grønt drys 

- Frugttrifli 

Søndag 08-07-2018 

- Indbagt mørbrad med champignonsauce, kartofler 

- Pistageis med jordbær 
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Mandag 09-07-2018 

- Røget ørred med flødestuvet spinat, kartofler 

- Ymerkoldskål med kammerjunkere 

Tirsdag 10-07-2018 

- Farsrulle m. bacon, sauce, kartofler og waldorfsalat 

- Smoothie 

Onsdag 11-07-2018 

- Hønsesalat på ananas-salatbund, brød 

- Aspargessuppe med grønne asparges 

Torsdag 12-07-2018 

- Skinkeschnitzel med paprikasauce, kartofler og grønt

 Frugtgrød med fløde 

Fredag 13-07-2018 

- Roastbeef med kartoffelsalat og marineret grønt 

- Wraps med røget laks 

Lørdag 14-07-2018 

- Græsk fars med stegte kartofler, sauce og tzatiki 

- Rabarberkage  

Søndag 15-07-2018 

- Marineret svinekam, skysauce, kartofler og salat 

- Stikkelsbærmousse 

Mandag 16-07-2018 

- Lasagne med salat 

- Is med vafler 
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Tirsdag 17-07-2018 

- Kyllingegryde i karrysauce, serveres med ris og grønt 

- Kærnemælkskoldskål  

Onsdag 18-07-2018 

- Kalvespidsbryst med sommergrønt og kartofler 

- Frugttrifli 

Torsdag 19-07-2018 

- Hakkebøf, løg, sauce og kartofler - ”mormorsalat” 

- Kiwi-stikkelsbærgrød med fløde 

Fredag 20-07-2018 

- Stegt rødspætte med kold kryddersauce, kartofler 

- Blomkålssuppe med brød 

Lørdag 21-07-2018 

- Kyllingepie med salat 

- Frugtsalat med friske frugter og creme 

Søndag 22-07-2018 

- Rosastegt oksefilet med kartoffelgratin, grønt 

- Isdessert 

Mandag 23-07-2018 

- Grydebøf med kartofler og salat med syrnet fløde 

- Frugtgrød med fløde 

Tirsdag 24-07-2018 

- Æggekage med kartofler og skinke, tomat og purløg 

- Italiens grønsagssuppe med brød 
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Onsdag 25-07-2018     

- Revelsben barberque og kartoffelsalat 

- Isvaffel 

Torsdag 26-07-2018   

- Fisk i fad mandeltopping, sur-sød sauce, kartofler 

- Chokolademousse   

Fredag 27-07-2018 

- Krydderkrebinet med sauce, kartofler og grønt 

-  Frugtskål med crumble 

Lørdag 28-07-2018 

- Hamburgerryg, mild sennepssauce og sommergrønt 

- Yoghurtfromage  

Søndag 29-07-2018 

- Skinkemignon i champignonsauce, kartofler og grønt 

-   Hindbærdessert   

Mandag 30-07-2018 

- Italienske kødboller i tomatsauce, pasta og salat  

- Jordbær-cheesecake 

Tirsdag 31-07-2018 

- Røget nakke med flødestuvet spinat, kartofler 

- Is med vafler   

 

Ret til ændringer forbeholdes. 

Køkkenet, tlf. 46 11 26 80 


