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Frokostmenu uge 48 

 

 

Mandag den 25. november 
Dagens sild 

Laks en cocotte med porre, spinat og sauce hollandaise 

Røget smørmakrel som ”makrel i tomat” 

 

Coq au vin med svampe, gulerod, perleløg og cremet mos 

Consomme med urter og røget andebryst 

Svampe postej med tranebær, sprød bacon og syltedt agurk 

Bagt selleri salat med hasselnød, abrikos og citron dressing 

Quinoa salat med gulerod, dadler og granatæble 

 

Udvalg af oste fra Ulvedal 

Yuzu og hvid chokolade 

 

 

Tirsdag den 26. november 

Dagens sild 

Pocheret kuller med røget urtesauce og frisk pasta 

Røget hellefisk med syltet pære, rygeost og sprødt rugbrød 

 

Gammeldags kalvesteg med pommes persille, flødesauce og surt 

Cremesuppe med selleri og kylling 

Hønsesalat med svampe og agurk 

Bede råkost med æbler og havtorn 

Bønnesalat med rødløg, feta og citron vinaigrette 

 

Udvalg af oste fra Ulvedal 

Blommetærte 

 

Onsdag den 27. november 
Dagens sild 

Bagt lakseryg med peberrodssmør, sprød parmesan og urtedip 

Rejesalat med dild, mango og chili 

 

Marineret skinkesteg med flødekartofler 

Græskarsuppe med chiliolie og creme fraiche 

Bresaola med pesto, oliven, semidried tomater og parmasanflager 

Bedeotto med ristede hasselnødder, mynte og æbler 

Asiatisk broccolisalat med peanutdressing 

 

Udvalg af oste fra Ulvedal 

Hindbærmousse med lakrids 
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Torsdag den 28. november 
Dagens sild 

Torsk bagt blomkål, dild og sennepsfløde 

Forel salat med æbler, kapers og sprødt rugbrød 

 

Lamme stew med svampe, rodfrugter og kastanjer 

Rodfrugtsuppe med sprød bacon og purløg 

Serrano skinke med flødeost, granatæble og grillede løg 

Zwanet´s veganske eventyr 

Bagt butternut squash med appelsin, nødder, persille og feta 

 

Udvalg af oste fra ulvedal 

Pecan pie  

 

Fredag den 29. november 
Dagens sild 

”Fish n Chips” med rodfrugt fritter og urtedip 

Grillet tun med tangsalat og spicy mayo 

 

Helstegt okse med bøfsandwich med bløde løg og brun sovs 

Kokos suppe med svampe, grøn karry og citrongræs 

Stegt marineret okse med edamame bønner, frisee og chili 

Carpaccio af glaskål med brombær, fåreost og citron skyr 

80ér salat med rød dressing 

 

Udvalg af oste fra Ulvedal 

Sødt 

 

 

 

 

Kr. 249,00 pr. person 


