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Frokostmenu uge 49 

 

 

Mandag den 02. december 
Dagens sild 

Bagt torsk med nøddetop, sauteret porre og ægte sauce 

Røget hellefisk med rygeost, havtorn og sprødt rugbrød 

 

Biksemad med rødbeder og bearnaise 

Svampesuppe med selleri og hasselnød 

Stegt okse med peberrod, grov remo og pickles 

Rå jordskokker med purløg, abrikos og citron fløde 

Grøn salat med sprøde urter og hyldeblomst vinaigrette 

 

Udvalg af oste fra Ulvedal 

Chokolade tærte 

 

 

Tirsdag den 03. december 

Dagens sild 

Broccoli/porre tærte med kuller og creme fraiche 

Varmrøget laks med syltet agurk og citron creme 

 

Kalvelabskovs med vinterrødder, rødbeder og purløg 

Cremesuppe med porre og kylling 

Bresaola balotine med syltede løg og grissini 

Selleri råkost med tranebær, peanuts og ingefær vinaigrette 

Bagt gulerodssalat med quinoa, radiser og grov sennepscreme 

 

Udvalg af oste fra Ulvedal 

Brownie tiramizu 

 

Onsdag den 04. december 
Dagens sild 

Grillet lakseryg med stuvet spinat og sprødt brød 

Røget smørmakrel med rørt mayo og syltet tomat 

 

Stegt flæsk med urtekartofler, rødbeder og persillesovs 

Aspargessuppe med kødboller 

Kyllingesouffle med syltede løg, grillede svampe og dijonnaise 

Hvedekerner med rå grønsager og spicy dressing 

Cæsar salat med frisk parmesan, sprødt brød og fransk dressing 

 

Udvalg af oste fra Ulvedal 

Frugttærte med creme fraiche 
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Torsdag den 05. december 
Dagens sild 

Gambas al pill pill med fransk aioli 

Røget forel med syltede løg, kapers og wasabi mayo 

 

Tarteletter med høns i asparges 

Rodfrugtsuppe med sprød bacon og purløg 

”Dyrlægens natmad” a la Zwanet 

Zwane´s veganske eventyr 

Salat af bagte jordskokker med æbler og balsamisk æbleeddike 

 

Udvalg af oste fra ulvedal 

Sacher torte 

 

Fredag den 06. december 
Dagens sild 

Pocheret torsk med bagt selleri, hasselnød og sennepcreme 

Røget laks med rygeost, granatæble og sprødt rugbrød 

 

Svinemørbrad med urtekartofler og stuvet selleri 

Kålsuppe med gulerod og dild 

Salat med stegt kylling, karry dressing, bacon og sprødt brød 

Carpaccio af glaskål med brombær, fåreost og citron skyr 

Ærtesalat med løg, radiser og kærnemælk 

 

Udvalg af oste fra Ulvedal 

Pandekager med rørt is 

 

 

 

 

Kr. 249,00 pr. person 


