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Søndag 1. august
Hakkebøf med bearnaisesovs, bagte 

kartofler og ærter
Islagkage

Mandag 2. august Indisk grøntsagsret med ris og röti Stikkelsbærgrød med mælk

Tirsdag 3. august
Græsk farsbrød med ristede kartofler 

kartofler, tzatziki og tomatsalat
Henkogt frugt med creme

Onsdag 4. august

Torsdag 5. august Kyllingefrikassé med kartofler Abrikosgrød med fløde

Fredag 6. august Vi griller Frisk frugt

Lørdag 7. august Fisk i fad med grøntsager og kartofler Ferskenkoldskål

Søndag 8. august
Lammesteg med skysauce, kartofler og 

grøntsager
Hindbærmousse

Mandag 9. august Moussaka med tzatziki og brød Jordbærgrød med fløde

Tirsdag 10. august Nudelret med kylling og grøntsager Frisk frugt med creme

Onsdag 11. august
Grøntsagsfrikadeller med dressing og 

stegte kartofler
Is med vafler

Torsdag 12. august
Rødspætte med persillesauce og 

kartofler 
Aliancegrød med fløde

Fredag 13. august
Oksekødboller i tomatsauce med grov 

rodfrugtmos 
Tunmousse med brød

Lørdag 14. august Kylling, pommes frites og salat Blommegrød med mælk

Søndag 15. august
Hamburgerryg med aspargessauce, 

kartofler og gulerødder
Æblekage

Middagsmad Betaniahjemmet august 2021

Betaniske lege



15

Søndag 1. august
Franskbrød med ørredsalat, croissant med hønsesalat og 

frugtsalat med kiks

Mandag 2. august Lune kyllingespyd med salat, dressing og brød og kirsebærgrød

Tirsdag 3. august Blomkålssuppe og assorteret smørrebrød

Onsdag 4. august Betaniske lege

Torsdag 5. august Medister i fad med spidskål og kartofler 

Fredag 6. august Lune frikadeller med kold kartoffelsalat og udskårne grøntsager 

Lørdag 7. august
Kartoffelrøsti m. laksesalat, kyllingespyd & 

tomat/mozzarellaspyd, brød og ost med kiks

Søndag 8. august  Fiskeanretning med brød og chokoladecroissant

Mandag 9. august Lune kyllingelår med pastasalat og tomatsalat 

Tirsdag 10. august Broccolisuppe og assorteret smørrebrød

Onsdag 11. august
Laksetærte med salat                                                                                    

frisk frugt med creme

Torsdag 12. august
Lun leverpostej med bacon og ristet champignon, æggesalat og 

frugtsalat

Fredag 13. august Tarteletter med høns i asparges og dessert

Lørdag 14. august
Maskeret blomkål med rejer, æg, ærter og dressing og 

passionsfrugtmousse

Søndag 15. august
 Croissant med hønsesalat, blinis med laksesalat og små 

frikadeller med kartoffelsalat
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Mandag 16. august

Tirsdag 17. august
Frikadeller med stuvet blomkål og 

kartofler

Henkogt pære med 

chokoladesauce

Onsdag 18. august Linsegryde med brød Fiskeanretning med brød

Torsdag 19. august

Fredag 20. august
Fiskefrikadeller med persillesauce, 

kartofler og gulerødder
Friske bær med creme

Lørdag 21. august Spaghetti carbonarra
Henkogt fersken med 

makronskum

Søndag 22. august
Kalvesteg med peberrodssauce, 

kartofler og bønner
Citronfromage

Mandag 23. august

Tirsdag 24. august Lasagne med salat Is med vafler

Onsdag 25. august
Stegte sild med persillesauce, kartofler 

og gulerødder
Hindbærgrød med fløde

Torsdag 26. august

Fredag 27. august Biksemad med spejlæg og rødbeder Frisk frugt med creme

Lørdag 28. august
Krebinetter med stuvede ærter og 

gulerødder og kartofler
Kirsebærgrød med fløde

Søndag 29. august
Stegt kylling med skysauce, kartofler og 

agurkesalat

Bagt æblekage med creme 

fraiche

Mandag 30. august

Tirsdag 31. august Pasta og kylling i pestofløde med salat Solbærkoldskål

 Luksussmørrebrød

 Luksussmørrebrød

 Luksussmørrebrød

 Luksussmørrebrød

 Luksussmørrebrød
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Mandag 16. august Aftencafe 

Tirsdag 17. august Pølse/ostebord med kiks og flutes og chokolader

Onsdag 18. august Tomatsuppe med kødboller og assorteret smørrebrød

Torsdag 19. august Aftencafe 

Fredag 20. august Porretærte med salat og chokolademousse

Lørdag 21. august  Fiskeanretning med brød 

Søndag 22. august
Franskbrød med røget laks, rugbrød med æggesalat og frugtsalat 

med kiks 

Mandag 23. august Aftencafe 

Tirsdag 24. august Aspargessuppe med kødboller og assorteret smørrebrød  

Onsdag 25. august Kylling med marineret kartoffelsalat og agurkesalat

Torsdag 26. august Aftencafe 

Fredag 27. august
Fyldte pandekager med champignon og oksekød med salat og 

lidt sødt

Lørdag 28. august Frikadeller med kold kartoffelsalat og salat 

Søndag 29. august
Røget makrel med æggestand og purløg, rugbrød med 

skinkesalat og kiks med frugtsalat 

Mandag 30. august Aftencafe

Tirsdag 31. august Jordskokkesuppe og assorteret smørrebrød
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