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Nytårsplan
Madplanen gælder fra den 30. december til næste leverings ugedag i uge 1, 2020

Har du tænkt over, at du kan spise sammen med din nabo?

Antal

Hovedretter

1

Glaseret hamburgerryg serveret med brune kartofler og stuvet grønlangkål

2

Dyresteg med vildtsauce, hvide kartofler, ½ æbler med ribsgelé og waldorffsalat

3

Millionbøf serveret med kartofler og bagte rodfrugter

4

Sprængt kylling med flødepeberrodssauce, kartofler, broccoli og gulerodstave

5

Bøf bourgogne: Oksekød i tern, rødvin, gulerødder og løg, hvide kartofler og rosenkål

6

Frikadeller med kartofler og grønærter

7

Kogt torsk serveret med kartofler, sennepssauce, gulerødder, æg og rødbeder

Antal

Forretter og desserter

Ekstra tilbud

1

Appelsinfromage med flødeskum og chokolade

2,5 dl. øllebrød

12,00

2

Gåsebryst – den klassiske kage med marcipan og
svesker

2,5 dl. aspargessuppe

14,00

2,5 dl. klar suppe med boller og urter

14,00

3

Hjemmelavet is med chokolade

1/2 stk. smørrebrød

12,00

4

Henkogt frugt med råcreme

1/2 stk franskbrød med ost

12,00

5

Æblegrød serveret med kaffefløde

1/2 stk. franskbrød med pålæg

12,00

6

Hyldebærsuppe med æbler og tvebakker

7

Abrikosgrød serveret med fløde

Frokostbakke: 2/2 rugbrød, smør,
2 slags pålæg med salat og pynt

20,00

Pålægsbakke, 4 slags forskellig pålæg

20,00

Broccoli gratin

15,00

1/2 liter proteindrik - Hindbær

17,00

Madplanen skal afleveres senest i uge 51

Antal

Pris

1/8 liter proteindrik - Blåbær protino

10,00

I ønskes alle et godt nytår
med tak for det gamle år!

1/8 liter proteindrik - Hindbær protino

10,00

Med venlig hilsen
Køkkenpersonalet i Åkanden

1/8 liter proteindrik - Vanilje/citron

10,00

Blandet salat/råkost

12,00

Kage, uspecificeret

12,00

Småkager, hjemmebagte 200 gram

25,00

Kartofler

10,00

Kartoffelmos

10,00

Beriget is - særlig god til småtspisende

14,00

1/4 liter letmælk

5,00

1/4 liter sødmælk

5,00

