
Menu januar 2020 

 

 
Onsdag  01-01-2020 

-  SE NYTÅRSOPSLAG  

-  

Torsdag 02-01-2020 

- Kålrouletter med lys sauce, pandegrønt og kartofler 

- Frugtgrød med fløde 

Fredag  03-01-2020   

- Forloren hare, vildtsauce, kartofler og rødkål 

- Legeret suppe med jordskokker og grovbrød  

Lørdag 04-01-2020 

- Bøf Lindstrøm, skysauce, kartofler og bønnesalat 

- Frugttrifli  

Søndag 05-01-2020  

- Hamburgerryg med mild sennepssauce, kartofler, grønt 

- Chokolademousse  

Mandag 06-01-2020 

- Vintergryde med oksekød, kartoffelmos med rodfrugter 

- Kærnemælkssuppe med rosiner 

Tirsdag 07-01-2020 

- Stegt rødspætte med persillesauce, kartofler og råkost 

-  Hyldebærsuppe med æbler 

Onsdag 08-01-2020 

- Andeterrine med skysauce, kartofler og vintersalat 

- Lun æblekage med flødeskum 
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Torsdag 09-01-2020 

- Lasagne med dagens salat 

- Cremerand med frugt 

Fredag 10-01-2020 

- Kalvekød i estragonsauce, kartofler og ovngrønt 

- Kalvekødssuppe med urter og boller 

Lørdag 11-01-2020 

- Brændende kærlighed med rodfrugtemos, rødbeder 

- Frugtsalat med vinterfrugt 

Søndag 12-01-2020 

- Flæskesteg med skysauce, kartofler og rødkål 

- Appelsinfromage 

Mandag 13-01-2020  

- Sprængt kalkunbryst i flødepeberrod, kartofler, grønt  

- Moccamousse 

Tirsdag 14-01-2020 

- Fisk i fad med topping, sursød sauce, kartofler, grønt 

- Aspargessuppe med flute  

Onsdag 15-01-2020 

- Braiseret oksespidsbryst m/ingefær og soya, kartofler 

- Jordbærgrød med fløde 

Torsdag 16-01-2020 

- Mulligatawny (Karrysuppe med kylling og grønt) brød 

- Majsrulle med røget laks 
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Fredag 17-01-2020 

- Nakkesteg i orangesauce, ovnkartofler og grønt 

- Prinsesseris med kirsebærsauce 

Lørdag 18-01-2020 

- Hakkebøf i pebersauce, pommes frittes og grønt 

- Cheesecake 

Søndag 19-01-2020 

- Grydestegt kylling, persillesky, kartofler og surt 

- Citronfromage 

Mandag 20-01-2020 

- Biksemad med spejlæg og rødbeder 

- Legeret grønsagssuppe med grønt, flute 

Tirsdag 21-01-2020 

- Vintersuppe med oksekød, urter og nudler, grovbrød 

- Hjemmelavede pandekager med syltetøj 

Onsdag 22-01-2020 

- Krydderkrebinet med skysauce, ovnkartofler/grønt 

- Yoghurtfromage med jordbær 

Torsdag 23-01-2020 

- Fiskefrikadeller, remouladedressing, kartofler, råkost 

- Frugtgrød med fløde 

Fredag 24-01-2020 

- Sprængt svinekam med ravigottesauce, kart. og grønt 

- Grønkålssuppe med urter 
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Lørdag 25-01-2020   

- Italiensk farsrulle, skysauce, kartofler og salat 

- Tunmousse på salatbund, flute 

Søndag 26-01-2020    

- Oksekød i peberrodssauce, kartofler og grønt 

- Ananasfromage   

Mandag 27-01-2020 

- Grønsagsgratin med kryddersmør 

-  Oksekødssuppe med urter og boller 

Tirsdag 28-01-2020 

- Sprængt kalvespidsbryst med stuvet hvidkål, kartofler 

- Roulade med flødetop  

Onsdag 29-01-2020 

- Stegt kalvelever med bløde løg, kartofler, surt 

- Vaniljebudding med frugtsauce   

Torsdag 30-01-2020 

- Frikadeller med stuvede gulerødder og ærter, kartofler 

- Syltet frugt med creme 

Fredag 31-01-2020 

- Kylling i tomat-paprikasauce, serveres med ris 

- Abrikosgrød med fløde 

  

Ret til ændringer forbeholdes. 

Køkkenet, tlf. 46 11 26 81 


