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Frokostmenu uge 43 

 

Mandag den 21. oktober 
Dagens sild 

Porre/spinat tærte med røget laks og creme fraiche 

Rejer med urtemayo og syltet tomat 

 

Tarteletter med høns i asparges 

Cremesuppe med bøgehatte og purløg 

Fynsk landskinke med melon og chili mayo 

Bede råkost med appelsin, druer og skyr dressing 

Mormor salat med ærter, radiser, rødløg og fløde dressing 

 

Udvalg af oste fra Ulvedal 

Baked alaska 

 

 

Tirsdag den 22. oktober 

Dagens sild 

Kuller i panko med rå blomkål og lunt peberrodssmør 

Røget smørfisk med rørt mayo og syltet tomat 

 

Braiseret svineskank med vinterurter og cremet mos 

Bedeminestrone med bacon og edamamebønner 

Kyllingesouffle med svampe remo og syltede æbler 

Grønsags cous cous med mandler, citron og frisk parmesan 

Spidskålssalat med abrikoser, linser og æbleeddike 

 

Udvalg af oste fra Ulvedal 

Mokka/karamel 

 

Onsdag den 23. oktober 
Dagens sild 

Scampi i chilifløde med rå grønsager 

Tuncreme medæbler, rødløg og sprødt rugbrød 

 

Skipperlabskovs med vinter rødder, purløg og rødbeder 

Fransk løgsuppe med purløg og parmesanbrød 

Kyllingesalat med svampe, agurk og sprøde kikærter 

Blomkål tzatziki med purløg og ristede græskarkerner 

Cæsarsalat med frisk parmesan, sprødt brød og fransk dressing 

 

 

Udvalg af oste fra Ulvedal 

Kærnemælks fromage 
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Torsdag den 24. oktober 
Dagens sild 

Grillet laks med æbler, jordskokker og røget sauce 

Røget hellefisk med rygeost og syltet agurk 

 

Kyllinge lasagne med porre og spinat 

Aspargessuppe med kødboller 

Stegt oksekød på sprød salat med spicy soya dressing 

Bagt selleri med syltedeæbler, citroncreme og hasselnød 

Linsesalat med blomkål og græskarkerner 

 

Udvalg af oste fra ulvedal 

Cognac mousse 

 

 

Fredag den 25. oktober 
Dagens sild 

Stegt torskeryg på svampebygotto med syltede løg og æbler 

Røget ørred med bagt blomme, kapers og syltede løg 

 

Kalveroastbeef med flødekartofler og rosmarin tomater 

Bomkålssuppe med chiliolie og stegt salami 

”Vitello Tonnato” på egeplanke, anno 2019 

Grønkål med bagte jordskokker og syltede æbler 

Små sprøde salater med gedeost, balsamico, oliven og grillet piment 

 

Udvalg af oste fra Ulvedal 

Kirsebær tærte 

 

 

 

 

 

Kr. 249,00 pr. person 

 

 


