
Menuplan uge 42 og 43
Mandag: 12/10
Nakkesteg med grønsager, brun sovs og flødekartofler. Dertil blandet salat.

Tirsdag: 13/10
Kylling i karry med æble, blomkål, ris og råkostsalat.
 
Onsdag: 14/10
Frikadeller med rødkål, hvide kartofler, brun sovs og røde beder.

Torsdag: 15/10
Spaghetti Carbonara. Dertil en tomatsalat

Fredag: 16/10
Lammekølle med ratatouille grønsager, rosmarinkartofler, skysauce og bønnesalat.

Lørdag: 17/10
Forloren hare med løgsovs, bønner og kartofler, dertil en gulerodssalat..

Priser, betingelser, tilvalg og mere står på næste side 

Mandag: 19/10
Jægergryde med grønsager, ris og råkostsalat

Tirsdag: 20/10
Specialkrydret svinekølle med grønsager, hvid kartofler og flødesauce. Blandet salat med dressing

Onsdag: 21/10
Coq au vin med rosmarinkartofler og tomatsalat.

Torsdag: 22/10
Tarteletter med stuvning af skinke, ærter og gulerødder. Dertil en mormorsalat

Fredag: 23/10
Chile con carne med ris og spidskålsalat med dressing

Lørdag: 24/10
Kyllingekrebinetter med remouladesauce, stegte grønsager, brasede kartofler og asier agurker.
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Priser og betingelser:

Prisen er 80 kr. leveret og ved selvafhentning 70 kr.

Ved en fast aftale (mindst 3 gange om ugen) er 

prisen 65 kr. leveret og ved selvafhentning 60 kr.

Ved en fast aftale og mindst 6 personer leverer vi maden til en pris på 60 kr.

Vi skal have din bestilling dagen før, senest kl. 12:00.

Den daglige middagsmad leveres ikke i helligdage.

Favoritter til udskiftning af 
enkelte dage eller til søndagene:

(skal ændres mindst 2 dage før leveringen)

• Oksegullasch med rødkål og hvide kartofler.

• Tarteletter med høns i asparges. Blandet salat med dressing

• Biksemad med spejlæg og rødbeder.

Tilkøb supper: 
(1/2 liter - leveres koldt til opvarmning)

• Kartoffelsuppe med bacon og kålpøler 59,- kr.

• Gullaschsuppe med oksekød                                                  59,- kr.

• Porresuppe med kartofler og hakket kød                                59,- kr.

Tilkøb desserter:

• Chokolademousse med vaniljesauce                                      39,- kr.

• Citronfromage                                                                        39,- kr.

• Flødecreme med kirsebærsauce                                             39,- kr.


