
Tirsdag 1. juni
Fiskefilet med pommes frites, remoulade 

og ærtepure

Henkogte ferskner med 

creme

Onsdag 2. juni
Oksekødboller i tomatsauce med grov 

rodfrugtmos 

Koldskål med 

kammerjunker

Torsdag 3. juni Linsegryde med brød Laksemad

Fredag 4. juni Gullash med kartoffelmos og asier Jordbærgrød med fløde

Lørdag 5. juni
Pølser med varm kartoffelsalat og radise-

bønnesalat
Vafler med is

Søndag 6. juni
Ribbensteg med skysauce, brune kartofler 

og agurkesalat
Gammeldags æblekage

Mandag 7. juni Biksemad med spejlæg og rødbeder Pære belle Helene

Tirsdag 8. juni
Kalkunkrebinetter med stuvet sommerkål 

og kartofler

Kærnemælksfromage 

med kirsebærsauce

Onsdag 9. juni
Broccoligratin med timiansbagte 

gulerødder
Fiskeanretning med brød

Torsdag 10. juni
Dampet fisk med pure af søde kartofler og 

dampede grøntsager
Frisk frugt

Fredag 11. juni
Hakkebøffer med bløde løg, skysauce, 

kartofler og surt

Henkogt ananas med 

flødeskum

Lørdag 12. juni  Millionbøf med kartoffelmos og rødbeder Brombærgrød med fløde

Søndag 13. juni
Sprængt svinekam med aspargessauce, 

nye kartofler og dampet grønt
Tiramisu
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Tirsdag 1. juni Porre-bacontærte med tomatsalat og passionsfrugtmousse

Onsdag 2. juni  Assorteret smørrebrød 

Torsdag 3. juni
Stegt kylling med skysauce, kartofler og spidskålssalat og 

fløderand med bær

Fredag 4. juni
Lun medister med rugbrød og rødkål, Rugbrød med sild og 

rugbrød med kalkunbryst, karrymayonaise og tomat

Lørdag 5. juni
 Grøntsagssuppe og Kartoffelmad med mayonaise og purløg og 

Croissant med hønsesalat

Søndag 6. juni
Franskbrød med laksesalat, rugbrød med æg, mayonaise og tomat 

og rullepølse med sky, karse og løg

Mandag 7. juni
Thai ret med kylling, grøntsager og nudler og Belgiske vafler med 

is

Tirsdag 8. juni Lune frikadeller med kold kartoffelsalat og dessert

Onsdag 9. juni Assorteret smørrebrød 

Torsdag 10. juni
Brændende kærlighed med mos og rødbeder - melonsalat med 

creme

Fredag 11. juni
Fyldte pandekager med champignon og kylling med salat og lidt 

sødt

Lørdag 12. juni Blomkålssuppe og assorteret smørrebrød

Søndag 13. juni
Rugbrød med fiskefilet med remoulade og citron, leverpostej 

med bacon og rødbeder og rugbrød med wienersalat
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Mandag 14. juni Højt belagt smørrebrød Jordbær med fløde

Tirsdag 15. juni
Brunch i spisestuen og fejring af Mijungs 

25års jubilæum

Suppe og dessert til 

middag

Onsdag 16. juni Mousaka med auberginer og tzatziki
Stikkelsbærgrød med 

mælk

Torsdag 17. juni
Rødbedebøffer med råstegte kartofler,  og 

dressing
Tunmousse med flutes

Fredag 18. juni Boller i karry med ris og broccoli Jordbær med fløde

Lørdag 19. juni Lasagne med salat Is med vafler

Søndag 20. juni
Laksefilet med hollandaisesovs, kartofler 

og asparges

Risdessert med 

frugtsauce

Mandag 21. juni
Krebinetter med stuvede ærter og 

gulerødder og kartofler

Henkogte pærer med 

makronskum

Tirsdag 22. juni

Onsdag 23. juni Æggekage med bacon, tomat og purløg Æblegrød med fløde

Torsdag 24. juni Chili con carne med creme fraiche og brød
Ferskenkoldskål med 

kammerjunker

Fredag 25. juni
Paneret flæsk med persillesovs og nye 

danske kartofler
Jordbær med fløde

Lørdag 26. juni
Fiskefrikadeller med remoulade, ovnbagte 

kartofler og bagte tomater
Vafler med is

Søndag 27. juni
Stegt kylling med agurkesalat og 

flødekartofler 
Citronfromage

Mandag 28. juni Grøntsagslasagne med tzatziki Rejecocktail med brød

Tirsdag 29. juni
Forloren hare med sovs, kartofler, ærter og 

ribsgele

Ymerfromage med 

saftsauce

Onsdag 30. juni
Frikadeller med stuvet spinat og brune 

kartofler og glaserede perleløg
Jordbær med fløde

Fejring af Sankt Hans i spisestuen
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Mandag 14. juni
Revelsben med kartofler, skysauce, agurkesalat og æblegrød med 

fløde

Tirsdag 15. juni Frikadeller med kold kartoffelsalat og salat og lidt sødt

Onsdag 16. juni Assorteret smørrebrød 

Torsdag 17. juni
Fiskefilet med grov remoulade og pommes frites og 

Chokolademousse

Fredag 18. juni Kyllingespyd med pastasalat og dessert

Lørdag 19. juni Broccolisuppe og assorteret smørrebrød

Søndag 20. juni
Røget makrel med æggestand og purløg, rugbrød med skinkesalat 

og kiks med frugtsalat 

Mandag 21. juni Vi håber på godt vejr, så vi kan grille

Tirsdag 22. juni Tarteletter med høns i asparges og dessert

Onsdag 23. juni Assorteret smørrebrød

Torsdag 24. juni Stjerneskud og hindbærmousse

Fredag 25. juni Kylling med marineret kartoffelsalat og agurkesalat og lidt sødt

Lørdag 26. juni Tomatssuppe med suppehorn og assorteret smørrebrød

Søndag 27. juni Pølse/ostebord med kiks og flutes og chokolader

Mandag 28. juni Nudelret med rejer og grøntager og Is

Tirsdag 29. juni Aspargessuppe med kødboller og assorteret smørrebrød  

Onsdag 30. juni Fiskeanretning med brød og pandekager med sukker og syltetøj
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