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Frokostmenu uge 04 
 

 

Mandag den 20. januar 
Dagens sild 

Stegt laks med kål, æbler og røget sauce 

Røget smørmakrel med flødeost og syltet tomat 

 

Svineryg stegt som vildt med pommes rissoles, flødesauce og tyttebær 

Klar suppe med urter og kødboller 

Bresaola med bagte rødbeder, hasselnød og peberrodscreme 

Lun selleripure, stegte svampe og soltørrede tranebær 

Urtesalat med granat, rødløg og kærnemælk 

 

Husets ost med afstemt garniture 

Mango/passion og hvid chokolade 

 

 

Tirsdag den 21. januar 

Dagens sild 

Fiskelassagne med porrecreme og spinat 

Røget forel med æggesne, syltet løg og dijon mayo 

 

Kalvebryst i rødvin med svampe, perleløg, gulerod og cremet mos 

Bedesuppe med bacon og grønkål 

Kyllingesalat med agurk og svampe 

Zwanet´s veganske eventyr 

Boghvedesalat med bagte rødbeder og palmekål 

 

Husets ost med afstemt garniture 

Forårslagkage  

 

 

Onsdag den 22. januar 
Dagens sild 

Kuller i panko med blomkål og lun peberods smør 

Æg og rejer med urtemayo, citron og tomat 

 

Kyllingeroulade med frisk pasta i kørvel creme og bagte tomater 

Rodfrugtsuppe med citronolie og rodfrugt chips 

Fasan postej med svampe, rygeost og sprødt kyllingeskin 

Boghvedegrød med æbler, grønkål og græskarkerner 

Salat med majs, popcorn, hjertesalat, dild og citrontykmælk 

 

Husets ost med afstemt garniture 

Banan og dulcey de leche 
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Torsdag den 23. januar 
Dagens sild 

Stegte tigerrejer i karry med lun nudelsalat og sprøde urter 

Røget laks med æblepure, agurk og dild 

 

Labsskovs med rodfrugter, rødbeder og purløg 

Fiskecreme suppe med porre og citrongræs 

Svampepostej med tranebær og sprødt bacon 

Zwanet´s veganske eventyr 

Edamame salat med quinoa, blåbær og tomat 

 

Husets ost med afstemt garniture 

Nødde tærte 

 

Fredag den 24. januar 
Dagens sild 

Rødspætte i rugfrakke med citron, dild og grov remo 

Røget hellefisk med røræg, purløg og tomat 

 

Pull apart sliders med vinter slaw, pulled beef og chili mayo 

Kokossuppe med lime, chili og urter 

Fynsk landskinke med rygeostcreme, rødløg og sprødt rugbrød 

Kålrabi carpaccio med feta, sprød kartoffel og dild mayo 

Cæsar salat med frisk parmesan, sprødt brød og fransk dressing 

 

Husets ost med afstemt garniture 

Cheese cake 

 

 

Lørdag den 25. januar 
Dagens sild 

Gambas al pil pil med fransk aioli 

Røget laks med rygeost, rødløg og sprødt rugbrød 

 

Brændende kærlighed med rødbeder og purløg 

Rodfrugtsuppe med sprøde rødder og citronolie 

Carpaccio med frisk parmesan, pesto og oliven 

Hummus med søde tomater og grissini 

Sprød grøn salat med ærter, radiser og citronfløde 

 

Husets ost med afstemt garniture 

Mørk chokolade og nougatine 

 

 

Kr. 249,00 pr. person 


