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Uge 20
Madplanen gælder fra den dag, du får leveret mad i uge 20 og 7 dage frem
I denne uge fejres pinsen.

Antal

Hovedretter

1

Sprængt svinekam, kartofler, mild fløde peberrodssauce og let kogt blomkål og kartotter

2

Kalvesteg med kartofler, ribssauce, ærter, perleløg og bacon

3

Kylling med kartofler, kabaretsauce og ovnbagte rodfrugter med timian

4

Klassisk medisterpølse med kartofler, skysauce og rødkål

5

Ungarsk gullasch hertil serveres kartofler og syltede asier

6

Boller i karry serveret med løse ris og broccoli

7

Millionbøf med kartofler og bønner

8

Stegt flæsk, kartofler, persillesovs og syltede rødbeder

9

Ugens fisk: Stegt sild med kartofler, løgsauce og dampede gulerødder

Forretter og desserter

Ekstra tilbud

1

Antal

Klassisk blomkålssuppe

2,5 dl. øllebrød

14,00

2

Spinat-porresuppe med creme fraiche

2,5 dl. aspargessuppe

15,00

3

Kærnemælkssuppe med rosiner

2,5 dl. klar suppe med boller og urter

15,00

4

Panna cotta med rabarber- jordbær

1/2 stk. smørrebrød

14,00

5

Stikkelsbærgrød med mælk

1/2 stk franskbrød med ost

14,00

6

Rabarbergrød serveret med mælk

1/2 stk. franskbrød med pålæg

14,00

7

Belgisk vaffel med syltetøj

8

Hjemmelavet jordbær is med chokolade

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

22,00

9

Kold anretning: Klassisk hønsesalat på ananasring

Pålægsbakke, 4 slags forskellig pålæg

22,00

Broccoli gratin

15,00

Risengrød med smør og kanelsukker

15,00

Lille leverpostej med bacon og svampe

15,00

¼ liter proteindrik – Hindbær Protino

15,00

¼ liter proteindrik – Blåbær Protino

15,00

½ liter proteindrik - Hindbær

17,00

½ liter proteindrik - Vanilje/citron

17,00

Blandet salat/råkost

12,00

Kage, uspecificeret

12,00

Småkager, hjemmebagte 200 g

25,00

Kartofler

10,00

Kartoffelmos

10,00

Beriget is - særlig god til småtspisende

14,00

¼ liter letmælk

5,00

¼ liter sødmælk

5,00

¼ liter fløde

10,00

Madplanen skal afleveres senest i uge 17

Antal

Pris

