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Dato 
               Menuplan December 2022 

Torsdag 1.  Braiseret kylling i hvidvin citronsovs m/ ovnkartofler og bagt blomkål 

Fredag 2. Krydrede karbonader m/ stegte kartofler, tomatsovs og salat 

Lørdag 3.  Medister m/ stuvet spinat, brunede kartofler og bagte gulerødder 

Søndag 4 Nakkesteg i øl og urter m/ kartofler, sovs og sprød rødbedesalat 

Mandag 5. Flippertorsk m/ kartofler, persillesovs og kartofler 

Tirsdag 6. Transsylvansk gryderet m/ kartoffelmos og græskarsalat  

Onsdag 7. Grønkålsuppe / sprængt flæsk, sennep, rødbeder og rugbrød 

Torsdag 8. Hakkebøf m/ bløde løg, kartofler, sovs, asier og spidskålssalat 

Fredag 9. Ribbensteg m/ kartofler, sovs og rødkål 

Lørdag 10. Nakke Gullach m/ kartoffelmos og rødbeder 

Søndag 11. Glaseret hamburgerryg m/ grønlangkål og kartofler 

Mandag 12. Frikadeller m/ stuvet hvidkål, ovnkartofler og rødbedesalat 

Tirsdag 13. Stegt rødspættefilet m/ sprøde kartofler, tatarsovs og råkost  

Onsdag 14 Cremet kyllingesuppe m/ brød og “lille tun Musse”  

Torsdag 15.  Simregris i æblemost m/ kål og grov kartoffelmos 

Fredag 16. Honning marineret skinkesteg m/ flødekartofler og bagte rodfrugter 

Lørdag 17. Boller i karry m/ ris/kartofler, mangochutney og hvidkålsråkost 

Søndag 18.  Mørbrad a la creme m/ kartofler, champignonsovs og bagte gulerødder  

Mandag 19.  Farsbrød m/ feta, tzatziki og græske kartofler   

Tirsdag 20. Kartoffelporre suppe m/ bacon æbledrys, brød og “tartelet m/høns” 

Onsdag 21. Citronbagt sej m/ hvidkål, ovnkartofler og dilddressing 

Torsdag 22. Gartnerens bolognese m/ pasta og kartofler 

Fredag 23. Stegt andelår m/ hvide og brunede kartofler, sovs og rødkål 

Lørdag 24 Caféen har lukket 

Søndag 25 Caféen har lukket 

Mandag 26 Caféen har lukket 

Tirsdag 27. Karbonader m/ stuvet ærter og gulerødder og kartofler 

Onsdag 28. Boller i selleri m/ kartofler,  

Torsdag 29. Kalvelever m/ bløde løg, kartofler, sovs, rødbeder og kogte rosenkål 

Fredag 30.  Kogt torsk m/ kartofler, sennepssovs, hakket rødbeder og æg 

Lørdag 31. Caféen har lukket 
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