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Frokostmenu uge 34 

 

Mandag den 19. august 
Dagens sild 

Spinat/porre tærte med rejer og creme fraiche 

Agurkebånd og røget laks med rygeost og urter 

 

Kyllingeroulade i serano med boghvedeotto, svampe og søde tomater 

Blomkålssuppe med purløg og hasselnød 

Danske pålægsspecialiter med afstemt tilbehør 

Fyldte courgetter med tomat og basilikum og parmesan 

Pastinaksalat med persille, sesam, abrikos og nøddevinaigrette 

 

Udvalg af oste fra ulvedal 

Lemon og hvid chokolade 

 

 

Tirsdag den 20. august 

Dagens sild 

Grillet laks med rå grønsager i soya og skilt sauce med svampe essens 

Røget hellefisk med mascapone, granatæble og sprødt rugbrød 

 

Æggekage med sprød bacon, rørt sennep, purløg, tomat og rødbeder 

Aspargessuppe med kødboller 

Stegt carpaccio med pesto, oliven, sprød parmesan og semidried tomater 

Quinoa med mango, radiser og cashew nødder 

Agurke/melon salat med sesam, feta og thai dressing 

 

Udvalg af oste fra Ulvedal 

Vanilje panna cotta med solbær 

 

Onsdag den 21. august 
Dagens sild 

Torsk som brændende kærlighed 

Tunmousse med rødløg, kapers og skovsyre 

 

Stegt flæsk med nye kartofler, rødbeder og persillesovs 

Grøn melon gazpacho med pinje og purløg 

Bresaola med antipasti, pestocreme og stegte brødskorper 

Baba ganoush med agurk, granatæble og sprøde fladbrød 

Mormor salat med ærter, radiser, asparges og citronfløde 

 

Udvalg af oste fra Ulvedal 

Baked alaska 
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Torsdag den 22. august 
Dagens sild 

Scampi i chilifløde med lun nudelsalat 

Røget smørfisk med rørt mayo og syltet tomat 

 

Grillet ball tip med rustikke rodfrugter, porto bello og sauce BBQ 

Spicy pimentsuppe med sprøde grønsager og kylling 

Stegt svinekød med sprøde grønsager og sur/sød sauce 

Blomkåls cous cous med salt mandler, frisk parmesan og citron 

Salat med majs, popcorn, hjertesalat, dild og citrontykmælk 

 

Udvalg af oste fra ulvedal 

Rabarber trifli med sprød makron 

 

Fredag den 23. august 
Dagens sild 

Kuller i karry med æbler, selleri og sesam 

Flamberet tun med spicy mayo og wasabi sponge 

 

Pasta carbonara med søde tomater og kalv i salvie 

Kold pæresuppe med ingefær og agurk 

Røget landskinke med rygeost, dild agurker og frisee 

Tabouleh salat med agurk, tomat og mynte 

Sprød råkost med grape, druer og karry mandler 

 

Udvalg af oste fra ulvedal 

Æblekage  

 

 

 

 

 

Kr. 249,00 pr. person 

 

 


