
Mandag 1. marts Linsegryde med brød
Crossaint med 

hawaiisalat

Tirsdag 2. marts
Andepate med svampesauce, broccoli og 

kartofler 

Ymerfromage med 

saftsauce

Onsdag 3. marts Forloren skildpadde med ½ æg og brød Kirsebærgrød med fløde

Torsdag 4. marts Biksemad med spejlæg og rødbeder Minestronesuppe

Fredag 5. marts
Kogt torsk med sennepssauce, kartofler og 

bønner 

Henkogte abrikoser 

med creme

Lørdag 6. marts Skipper laubskovs med rødbeder Is med vafler

Søndag 7. marts
Langtidsstegte svinekæber med mos og 

bagte gulerødder
Jordbærtrifli

Mandag 8. marts
Fyldte pandekager med spinat og laks og 

salat

 Henkogt ananas med 

flødeskum

Tirsdag 9. marts
Farsbrød med porrer, skysauce, kartofler og 

surt 
Blommegrød med fløde

Onsdag 10. marts
Grøntsagsfrikadeller med flødekartofler og 

tomatsalat

Fiskeanretning med 

brød

Torsdag 11. marts Chili con carne med ris og creme fraiche
Henkogt appelsin, grape 

& mandarin med creme

Fredag 12. marts
Fiskefrikadeller med remouladesovs, stegte 

kartofler og gulerødder

Jordbærsorbet og 

citronsorbet

Lørdag 13. marts
Bøfstroganoff med kartoffelmos og 

rødbeder

Pandekager med sukker 

og syltetøj

Søndag 14. marts
Ribbensteg med kartofler, skysauce og 

rødkål

Gammeldags æblekage 

med flødeskum
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Mandag 1. marts Brændende kærlighed og vafler med is

Tirsdag 2. marts Juliennesuppe med brød og assorteret smørrebrød

Onsdag 3. marts
Lune frikadeller med rødkål og kartoffelporrefad og 

Ananasmousse 

Torsdag 4. marts Legeret løgsuppe med ostebrød og smørrebrød

Fredag 5. marts
Æbleflæsk med rugbrød og skinkesalat med crossant 

Kirsebærtrifli

Lørdag 6. marts Ærtesuppe med bacondrys og smørrebrød

Søndag 7. marts
Smørrebrød med æg, mayonaise, kaviar og dild, dyrlægens 

natmad, laksesalat på franskbrød

Mandag 8. marts Thairet med ris og grød med fløde

Tirsdag 9. marts Kartoffelsuppe og assorteret smørrebrød

Onsdag 10. marts
Lakseroulader med salat og lune frikadeller med rugbrød 

og Chokolademousse

Torsdag 11. marts Aspargessuppe m/ kødboller og smørrebrød

Fredag 12. marts Medister i fad og Citronmousse

Lørdag 13. marts Broccolisuppe med brød og smørrebrød

Søndag 14. marts
Smørrebrød med torskerogn med remoulade og citron, 

flæskesteg med rødkål og æg med mayonaise og tomat
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Mandag 15. marts
Hakkebøf med bløde løg, skysauce og 

kartofler 

Stikkelsbærgrød med 

fløde

Tirsdag 16. marts
Skinkegryde med cocktailpølser med ris og 

salat

Henkogt frugtcocktail 

med creme

Onsdag 17. marts
Forloren hare med skysauce, kartofler og 

waldorffsalat

Blåbærsuppe med 

kammerjunker

Torsdag 18. marts Frikadeller med stuvet hvidkål og kartofler Jordbærgrød med fløde

Fredag 19. marts Blomkålsgratin med timiansgulerødder Tunmousse med brød

Lørdag 20. marts Gullash med kartoffelmos og rødbeder Is med vafler

Søndag 21. marts
Laks med hollandaisesovs, kartofler og 

broccoli

Pæredessert med 

rugbrødscrumble

Mandag 22. marts
Paneret flæsk med persillesauce, kartofler 

og rødbeder

Henkogte ferskner med 

creme

Tirsdag 23. marts Grøntsagslasagne med tzatziki  Rejecocktail med brød

Onsdag 24. marts
Dampet fisk på bund af grøntsager med 

tomatsauce og kartofler
Æblegrød med fløde

Torsdag 25. marts
Kalkunkrebinetter med skysauce, kartofler 

og salat
Banana split

Fredag 26. marts
Lammefrikadeller med stegte kartofler og 

broccolisalat

Fyldte 

portobellosvampe

Lørdag 27. marts Pasta med kødsauce og gulerodsråkost Hindbærgrød med fløde 

Søndag 28. marts
Skinke med stuvet grønkål og brune 

kartofler
Tiramisu

Mandag 29. marts
Moussaka med auberginer og kartofler og 

salat

Henkogt pære med 

chokoladesauce

Tirsdag 30. marts
Paneret fiskefilet med persillesauce, 

kartofler og gulerodsråkost
Frisk frugt

Onsdag 31. marts Pasta og kylling i pestoflødesauce og salat
Rabarbergrød med 

fløde
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M andag 15. m arts Stjerneskud og dessert

Tirsdag 16. m arts Gulerodssuppe m ed brød og sm ørrebrød

O nsdag 17. m arts Grøntsagstærte m ed kyllingespyd og Stikkelsbærtrifli

Torsdag 18. m arts Gullashsuppe m ed brød og Ferskenm ousse

Fredag 19. m arts Stegt kylling i fad m ed grøntsager og æblekage

Lørdag 20. m arts Tapas m ed brød, Frugtsalat og kiks

Søndag 21. m arts
Sm ørrebrød m ed æg, m ayonaise og kaviar, Sm ørrebrød 

m ed frikadeller og rødkål, sm ørrebrød m ed paté og surt

M andag 22. m arts Bøf sandw ich m ed pom m es frites og dessert

Tirsdag 23. m arts Kartoffel-porresuppe m ed brød og sm ørrebrød 

O nsdag 24. m arts
Biksefad m ed pølser og kartofler m ed rødbeder 

Hindbærm ousse

Torsdag 25. m arts  Jordskokkesuppe m ed purløg-bacondrys og sm ørrebrød

Fredag 26. m arts Lune kyllingelår m ed kartoffelsalat og Kirsebærm ousse

Lørdag 27. m arts Cham pignonsuppe m ed brød og sm ørrebrød  

Søndag 28. m arts
Gravad laks m ed rævesauce på franskbrød, rugbrød m ed 

forloren hare og tyttebærskum , frugtsalat m ed kiks

M andag 29. m arts Pølse-ostebord og dessert

Tirsdag 30. m arts Suppe m ed brød og sm ørrebrød  

O nsdag 31. m arts
Butterdejsstænger m ed kylling og svam pe 

Chokoladem ousse
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