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Frokostmenu uge 21 

 

 

Mandag den 20. maj 
Dagens sild 

Tigerrejer i kokos og grøn karry med rå grønsager og peanuts 

Røget hellefisk med citron blæk, havtorn og sprød tapioca 

 

Grillet svineryg af frilandsgris med estragonsauce, frisk pasta og grov ratatouille 

Fransk løgsuppe med parmesan focaccia 

Danske pålægsspecialiteter med afstemt tilbehør 

Vegansk svampepostej med stegte bøgehatte og tranebær 

Sprød salat med asparges, mandler, persille og hyldeblomstdressing 

 

Udvalg af oste fra ulvedal 

Blomme trifli med sprød makron 

 

 

Tirsdag den 21. maj 
Dagens sild 

Kuller i panko med rå blomkål og skilt sauce 

Røget laks med flødeost, havtorn og sprød tapioca 

 

Helstegt lammekølle med krydderkartofler og tzatziki 

Svampecreme suppe med bøgehatte og croutons 

Stegt carpaccio med kold bearnaise, tomat og stegt parmesan 

Bønne salat med edamame bønner, rødløg, mynte og fåre feta 

Salat med majs, popcorn, hjertesalat, dild og citrontykmælk 

 

Udvalg af oste fra ulvedal 

Banana split med rørt is 

 

 

Onsdag den 22. maj 
Dagens sild 

Dampede blåmuslinger i cremet safransauce og spæde urter 

Røget smørfisk med rørt mayo og syltede tomat 

 

Honningmarineret skinkesteg med løvstikke kartoffelsalat 

Piment suppe med stegt salami og grønne bønner 

Steak salat med tomater, sennepsdressing, feta og sprøde brødkrummer 

Linsesalat med blomkål og græskarkerner 

Græsk salat med agurk, tomat, oliven og feta 
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Udvalg af oste fra ulvedal 

Rabarbertærte med vanilje skyr 

 

 

Torsdag den 23. maj 
Dagens sild 

Grillet laks med grønne asparges og hollandaise 

Gambas med mango chutney, tomat og urter 

 

Amerikansk ball tip med nye kartofler, rosmarin tomater og sauce BBQ 

Grønærtesuppe med hasselnødder og purløg 

Kyllingesalat med agurk og asparges 

Blomkåls cous cous med salt mandler, frisk parmesan og citron 

Cæsar salt med frisk parmesan, sprødt brød og dressing 

 

Udvalg af oste fra ulvedal 

Kokos pannacotta med pasion 

 

 

 

Fredag den 24. maj 
Dagens sild 

Parmesan gratineret torsk med haricot vert, små løg og sauce mousseline 

Flamberet tun med wagame salat, spicy mayo og urter 

 

Kalveculotte med majs, bønner, søde tomater og løvstikke sky 

Porrecreme suppe med purløg og asparges 

Udvalg af spansk/italienske charcuteri varer med antipasti og tapanade 

Selleri råkost med mynte, koriander, abrikos og lime 

Meyer´s salat af stegte kartofler med syltede svampe og spæde blade 

 

Udvalg af oste fra ulvedal 

Lime mousse 

 

 

 
 

 

Kr. 249,00 pr. person 

 

 


