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 Ugedag Dato Hovedret 
Forret eller 

dessert 

Søndag 

1 
Kalvesteg med skysovs, 

persillekartofler, bagte rødbeder 

Hjemmelavet blød 

nougatis med 

kompot 

Mandag 
2 

Nakkekoteletter i karrysovs 

sommerurter og ris 

Hindbærmousse med 

flødeskum 

Tirsdag 
3 

”Köfte”- Kødboller med tzatziki, 

bådkartofler, stegt peberfrugt 

Citronsuppe med 

tvebakker 

Onsdag 
4 

Urtefarseret kalkunbryst m. kartofler 

i krydderurter og grøntsagssovs 

Champignonsuppe, 

brød 

Torsdag 
5 

Stegt kalvelever, bløde løg, kartofler 

og asier 

Friske jordbær med 

fløde 

Fredag 
6 

Torskehaler dampet med fine urter 

hertil kartofler og basilikumsauce 
Æblegrød med mælk 

Lørdag 
7 

Kyllingefrikadeller med stuvet 

sommerkål, kartofler 

Lakserulle på sprød 

salat. grovbrød 

Søndag 
8 

Kalvekød i paprikasauce med ris og 

mangosalat 

Kold melonsuppe 

med agurketern 

Mandag 
9 Indbagt laks, urtesovs og kartofler 

Ananassalat, kokos 

og sorbet 

Tirsdag  

10 

Helstegt kalkuncuvette m. 

bærchutney, pastapenne og hvid 

sovs 

Ærtesuppe m. frisk 

merian 

Onsdag 
11 

Stegt kyllingebryststrimler med 

marineret wok-grønt, ris, kold sovs 

Snitte med røget 

laksemousse 

Torsdag 
12 

Bacon-farsrulle med dijon-timian 

marinerede kartofler, coleslawsalat 
Jordbærkoldskål 

Fredag 
13 

Bagt helleflynder med spinat, 

ostesovs og kartofler 

Peberpate med sure 

agurker og brød 

Lørdag 
14 

Hamburgerryg m. dijonsauce, 

kartofler, blomkålsterrin 

Citronfromage med 

flødeskum 

Søndag 
15 

Skinke-porretærte, kartofler og hvid 

sovs 

Grønne asparges 

med lufttørret skinke 
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Mandag 
16 

Fadkotelet med løg, champignon, 

paprikasauce, ris og salat 

Hvid 

chokolademousse 

Tirsdag  
17 

Kylling i aspargessauce (grønne og 

hvide), kartofler 

Chilimakrel på brød 

med honning-porre 

Onsdag 
18 

Æggekage med flæsk, tomat og 

purløg. Rugbrød 

Thaisuppe med 

nudler 

Torsdag 
19 

Overlår, som grydestegt kylling, 

rabarberkompot, kartofler og skysovs 

Melonsalat med 

mynte, citruscreme 

Fredag 
20 

Fiskefilet m. remoulade og pommes 

frites 

Fløjlsgrød m. 

kanelsukker 

Lørdag 
21 

Spinattærte med skinke, hvid sovs og 

blandet salat 

Stikkelsbærgrød med 

mælk 

Søndag 
22 

Kåldolmere m. skysovs, kartofler og 

råkost 

Ostekage med 

jordbær 

Mandag 
23 

Kyllingebryst i kokosmælk m. ris og 

mangochutney 

Yoghurtis med 

sommerens bær 

Tirsdag  

24 

Braiseret skinkemignon, 

citronmarineret sommerurter, 

pastasalat 

Røget forel med 

purløgsæggestand 

Onsdag 
25 

Frikadeller med forårsurter, kartofler 

og skysovs 
Kold tomatsuppe 

Torsdag 26 Kalvefrikassé, kartofler Rødgrød med fløde 

Fredag 
27 

Stegt torsk med persillesovs, 

kartofler og syltet rødløg 

Lagkage med 

brombærmousse 

Lørdag 

28 

Langtidsstegt kalvecuvette, 

chilimarineret sommergrønt, små 

kartofler 

Koldskål med 

kammerjunkere 

Søndag 
29 

Pølser med kartoffelsalat med ærter 

og persille 

Stegt kalvekød med 

tundressing 

Mandag 
30 

Mørbradgryde, cocktailpølser, 

tomatsovs og kartofler 

Jordbærdessert med 

is 

 

Tirsdag  31 
Strimler af kylling i forårsgrønt med 

tomatsauce, kartofler 

Torskesalat med 

urter og sc. Verte. 

Brød. 

 

 

Ret til ændringer forbeholdes 


