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Torsdag 1. april
Svinekæber med skysauce, mos og bagte 

tomater
Appelsintiramisu

Fredag 2. april
Mørbradbøffer med bløde løg, løgsauce, 

kartofler og ristede svampe
Citronmousse

Lørdag 3. april Brændende kærlighed med rødbeder Sorbet med vafler

Søndag 4. april
Lammekølle med flødekartofler og 

bønner
Bagt æblekage

Mandag 5. april
Langtidsstegte andelår med sauce, 

kartofler og rødkål 
Appelsinfromage 

Tirsdag 6. april
Hakkebøf med bearnaisesauce, pommes 

frites og ærter
Jordbærgrød med fløde

Onsdag 7. april Broccoligratin med timiansgulerødder Fiskeanretning med brød

Torsdag 8. april
Paneret fiskefilet med persillesauce, 

kartofler og gulerodsråkost
Henkogt fersken med creme

Fredag 9. april
Stegt kalvelever med bløde løg, skysauce, 

kartofler og surt

Risdessert med 

jordbærsauce 

Lørdag 10. april Lasagne med salat Hindbærgrød med fløde

Søndag 11. april
Laksefilet med hollandaise, kartofler og 

asparges

Chokoladebudding med 

flødeskum

Mandag 12. april
Chili con carne med brød og creme 

fraiche

Fersken koldskål med 

kammerjunker

Tirsdag 13. april
Kyllingefrikadeller med tomatsauce, 

kartofler og græsk salat

Eksotisk frugtsalat med 

creme

Onsdag 14. april
Stegt lever med bløde løg, skysauce, 

kartofler og surt
Juliennesuppe med brød

Torsdag 15. april
Frikadeller med stuvet spinat og brune 

kartofler
Jordbærgrød med fløde

Fredag 16. april Grøntsagslasagne med salat og brød Tunmousse med brød

Lørdag 17. april
Forloren hare med skysauce, kartofler og 

rødkål
Is med vafler

Søndag 18. april
Kogt skinke med grønlangkål og brune 

kartofler
Jordbærtrifli
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Torsdag 1. april
Franskbrød med røget laks, Rugbrød med æg med mayonaise og 

tomat, Croissant med hønsesalat 

Fredag 2. april
 Lune fiskefileter med remoulade og citron og rugbrød, rugbrød 

med pate med surt og franskbrød med skinkesalat

Lørdag 3. april
Tomat/bacontærte med lammefrikadeller og skinke og 

Rabarbermousse

Søndag 4. april
Lun æbleflæsk med rugbrød, Lune frikadeller med rødkål og 

rugbrød,  Osteanretning med kiks

Mandag 5. april
Fiskeanretning med Fyldte rødspætteruller, Varmrøget laks, rejer, 

asparges, tomat, brød og dressing og Macarons

Tirsdag 6. april  Pastafad med skinke og grøntsager og mini pain au chocolat

Onsdag 7. april Legeret løgsuppe med brød og assorteret smørrebrød

Torsdag 8. april Pariserbøf og citrontærte

Fredag 9. april
Pandekager med kylling og champignon a la creme og 

Jordbærmousse

Lørdag 10. april Aspargessuppe med kødboller og assorteret smørrebrød

Søndag 11. april
Rugbrød med æg og røget laks, Wienersalat og rugbrød og 

frugtsalat med kiks

Mandag 12. april Thaisuppe med kylling og Belgiske vafler med syltetøj

Tirsdag 13. april Gulerodssuppe med timian og brød og assorteret smørrebrød

Onsdag 14. april
Lun leverpostej med bacon og rødbeder og rugbrød, Karry sild 

med æg og rugbrød, Rugbrød med kalkunbryst

Torsdag 15. april Pasta med kylling og bacon i flødesauce og Chokolademousse

Fredag 16. april Gullashsuppe og Abrikosmousse

Lørdag 17. april  Svampesuppe og assorteret smørrebrød

Søndag 18. april
Rejesalat på franskbrød, Hamburgerryg med æggestand og 

frugtsalat med kiks
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Mandag 19. april
Stegt flæsk med persillesauce, kartofler 

og rødbeder

Henkogt frugtsalat med 

creme

Tirsdag 20. april
Selleribøf med kartoffelmos, sauce og 

surt
Fyldte portobellosvampe

Onsdag 21. april
Moussaka med auberginer og kartofler 

og tzatziki
Rejecocktail med brød

Torsdag 22. april Æggekage med bacon, purløg og rugbrød Æblegrød med fløde

Fredag 23. april
Krebinetter med stuvede ærter og 

gulerødder og kartofler
Pandekager med syltetøj

Lørdag 24. april Pasta med kødsauce og tomatsalat
Henkogte pærer med 

makronskum

Søndag 25. april Bankekød med kartoffelmos og rødbeder Perlebygdessert 

Mandag 26. april Boller i karry med ris og ærter Syltede figner med creme

Tirsdag 27. april
Pasta med pestoflødesauce, kylling og 

salat

Kærnemælksfromage med 

saftsauce

Onsdag 28. april
Rødbedebøffer med marineret 

kartoffel/bønnesalat
Fiskesuppe 

Torsdag 29. april
Fiskefrikadeller med stegte kartofler, 

remoulade og bagte tomater
Kirsebærgrød med fløde

Fredag 30. april
Ribbensteg med kartofler, skysauce, 

rødkål og agurkesalat
Hjemmelavet islagkage
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Mandag 19. april Grøntsagsterrin med salat og dressing og Limemousse

Tirsdag 20. april  Tomatsuppe med kødboller og assorteret smørrebrød

Onsdag 21. april
Lun medister med rødkål og rugbrød, Rugbrød med makrelsalat og  

Rugbrød med kyllingbryst og karrysalat

Torsdag 22. april Kyllingelasagne med salat og Brownie med is

Fredag 23. april
Lune fiskefrikadeller med remoulade og citron, æggesalat,  

leverpostej og rugbrød

Lørdag 24. april Kartoffelsuppe med brød og assorteret smørrebrød

Søndag 25. april
Rugbrød med røget makrel og æggestand, Wienersalat og rugbrød, 

Rugbrød med Kalkunbryst, karrymayo og kalkunbacon

Mandag 26. april Spansk kylling med ris og Chokolademousse

Tirsdag 27. april
Kaviarmousse på Franskbrød, Frikadeller med rugbrød og surt, 

Æggesalat med rugbrød

Onsdag 28. april Suppe og Tapas

Torsdag 29. april Stuvet spinat og spejlæg på toastbrød og Kyllinge-aspargespie 

Fredag 30. april
Porretærte med bacon og oksefrikadeller på spyd og 

Passionsfrugtmousse
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