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Frokostmenu uge 17 

 

 

Tirsdag den 23. april 
Nordiske mini tapas i udvalg med ost og sødt 

 

 

Onsdag den 24. april 
Dagens sild 

Citrusbagt laks med haricot vert salat og hollandaise 

Røget hellefisk med peberrodsblæk, granatæble og sprødt rugbrød 

 

Honningmarineret skinkesteg med ramløgs kartofler, tomater og stegte asparges 

Muslinge suppe med porre og glaskål 

Stegt okse med kold bearnaise, søde tomater og stegt parmesan 

Grønsags cous cous med salat mandler, frisk parmesan og citron 

Melonsalat med mozzarella, granatæble og balsamisk vinaigrette 

 

Grønsags cous cous med salt mandler, frisk parmesan og citron 

Broccolisalat med ristede nødder og skyr 

 

Udvalg af oste fra ulvedal 

Bananasplit med rørt is 

 

 

 

Torsdag den 25. april 
Dagens sild 

Pocheret torsk med asparges, tørrede oliven og sauce mouseline 

Røget laks med citron skyr, små løg og sprød tapioca 

 

Grillet amerikansk okse med stegte kartofler og lun barbecue sauce 

Porrecreme suppe med bøgehatte og croutons 

Hr. Nielsen skinke med stegte asparges, smilende æg og kold hollandaise 

Rustik waldorfsalat med bagte selleri og nye løg 

Fennikelsalat med appelsin og nigellafrø 

 

Udvalg af oste fra ulvedal 

Citronmåne med hvid chokolade, jordbær og skovsyre 
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Fredag den 26. april 
Dagens sild 

Bagt lange med birkes/pistacie top og franske ærter 

Stegte tigerrejer med mango/chili chutney, tomat og skovens urter 

 

Grillet kalkunbryst med rosmarin tomater, frisk pasta, parmesan sauce og frisk basilikum 

Svampesuppe med bøgehatte og trøffelolie 

Udvalg af spansk/italienske charcuteri varer med antipasti og tapanade 

Smørstegte ræddiker med timian/persille og honey mustard 

Sprød salat med forårs grønsager og urtedressing 

 

Udvalg af oste fra ulvedal 

Små forårslagkager med blåbær og mandel krokant 

 

 

 

 
 

 

Kr. 249,00 pr. person 

 

 


