
Mandag 1. august
Hakkebøffer med bløde løg, skysauce, 

kartofler og surt

Henkogt pærer med 

makronskum

Tirsdag 2. august
Græsk farsbrød med stegte kartofler og 

tzatziki
 Blommegrød med fløde

Onsdag 3. august Stjerneskud Jordbær med fløde

Torsdag 4. august Grillede pølser med brød og tilbehør 
Koldskål med 

kammerjunker

Fredag 5. august
Lammefrikadeller med kartofler, 

tomatsalat og tzatziki

Henkogt frugt med 

creme

Lørdag 6. august
Stegt kylling med skysauce, kartofler og 

agurkesalat
Is med bær

Søndag 7. august
Skinke med flødekartofler og dampede 

grøntsager
Rabarbertrifli

Mandag 8. august Vi tænder grillen Frisk frugt med creme

Tirsdag 9. august
Wokret med kalkun og grøntsager og 

nudler
Gammeldags æblekage

Onsdag 10. august Forloren hare med sovs, kartofler og ærter Hindbærgrød med fløde

Torsdag 11. august
Grøntsagsfrikadeller med kartofler, salat 

og grøn dressing
Frisk frugt med creme

Fredag 12. august
Skinkegryde med cocktailpølser, 

kartoffelmos og ærter

Henkogt fersken med 

vaniljecreme

Lørdag 13. august
Kyllingefrikadeller med kartofler, 

tomatsauce og bagte timiansgulerødder
Brombærgrød med fløde

Søndag 14. august
Laksefilet med hollandaisesovs, kartofler 

og asparges
Citronfromage
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Mandag 1. august Lune kyllingespyd med flødekartofler og salat 

Tirsdag 2. august Assorteret smørrebrød

Onsdag 3. august Medister i fad med spidskål og kartofler og frugt med creme

Torsdag 4. august Assorteret smørrebrød

Fredag 5. august Grillspyd med couscoussalat og dressing og lidt sødt

Lørdag 6. august
Rugbrød med Røget makrel og røræg og koldt kalkunbryst med 

tomatsalat, dressing og brød og lidt sødt

Søndag 7. august
Kartoffelrøsti m. laksesalat, kyllingespyd & 

tomat/mozzarellaspyd, brød og ost med kiks

Mandag 8. august  Frikadeller med kold kartoffelsalat, udskåret grønt og melon

Tirsdag 9. august
Tunsalat på Franskbrød, Bondebrød med æg, mayonaise og rejer 

og Jordskokkesuppe med brød

Onsdag 10. august Porretærte med salat og chokolademousse

Torsdag 11. august Assorteret smørrebrød

Fredag 12. august Tarteletter med høns i asparges og hindbærdessert

Lørdag 13. august
Maskeret blomkål med rejer, æg, ærter og dressing og fløderand 

med bær

Søndag 14. august
 Croissant med hønsesalat, Franskbrød med skaldyrssalat og små 

frikadeller med kartoffelsalat
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Mandag 15. august
Frikadeller med stuvet spinat, glaserede 

perleløg og brune kartofler kartofler
Jordbærgrød med fløde

Tirsdag 16. august Kylling i karry med ris 
Koldskål med 

kammerjunker

Onsdag 17. august

Torsdag 18. august Grøntsagslasagne med salat og dressing Rejecocktail med brød

Fredag 19. august Moussaka med tzatziki og brød Henkogt frugt med creme

Lørdag 20. august
Torsk med sennepssovs, kartofler og 

gulerødder
Vafler med is

Søndag 21. august
Ribbensteg med agurkesalat, skysauce og 

kartofler
Tiramisu

Mandag 22. august Stegt flæsk med persillesovs og kartofler Rødgrød med fløde

Tirsdag 23. august Biksemad med spejlæg og rødbeder Frisk frugt med creme

Onsdag 24. august Høstfest

Torsdag 25. august
Fiskefrikadeller med persillesauce, 

kartofler og gulerødder

Koldskål med 

kammerjunker

Fredag 26. august Æggekage med bacon, tomat og purløg Æblegrød med fløde

Lørdag 27. august
Kalkunkrebinetter med stuvet sommerkål 

og kartofler
Frisk frugt med creme

Søndag 28. august
Mørbradgryde med coctailpølser og 

champignon og kartoffelmos
Hindbærmousse

Mandag 29. august
Fiskefilet med remoulade, pommes frites 

og salat

Kold rabarbersuppe med 

is

Tirsdag 30. august Spaghetti og kødsauce og gulerodsråkost Jordbærgrød med fløde

Onsdag 31. august
Medisterpølse med skysovs, kartofler og 

rødkål
Syltede figner med creme
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Mandag 15. august
 Grøntsagstærte med kyllingespyd og vandmelonsalat med feta 

og dild

Tirsdag 16. august Assorteret smørrebrød

Onsdag 17. august Fyldte pandekager, salat og Vandmelon

Torsdag 18. august
Aftencafe: Pariserbøffer og ovnbagte æbler med marcipan og 

kanel

Fredag 19. august
 Bondebrød med wienersalat, sild og æg og Koldskål med 

kammerjunker

Lørdag 20. august Assorteret smørrebrød

Søndag 21. august  Fiskeanretning med brød  

Mandag 22. august Kyllingelår med kold kartoffelsalat og salat  

Tirsdag 23. august Assorteret smørrebrød

Onsdag 24. august Pølse-ostebord og lidt sødt

Torsdag 25. august Aftencafe

Fredag 26. august Fyldte peberfrugter med oksekød, græsk salat og dessert

Lørdag 27. august Assorteret smørrebrød

Søndag 28. august  Trio af Blinis, Croissant med skinkesalat og lidt sødt

Mandag 29. august Gullashsuppe med brød og lidt sødt

Tirsdag 30. august
Tunmousse på Franskbrød, Kartoffelmad med mayonaise og 

purløg og Jordbærkoldskål med kammerjunker 

Onsdag 31. august
Franskbrød med ørredsalat, croissant med hønsesalat og 

frugtsalat med kiks
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