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Onsdag 1. juni Boller i karry med ris og broccoli
Henkogt frugt med 

creme

Torsdag 2. juni Brunch i spisestuen kl. 9.00
Grøntsagsterrin og Eton 

mess 

Fredag 3. juni
Kogt torsk med gudhjemme-dyppe, 

kartofler og bønner
Brombærgrød med fløde

Lørdag 4. juni Gullash med kartoffelmos og asier Frisk frugt med creme

Søndag 5. juni
Ribbensteg med skysauce, brune kartofler 

og agurkesalat
Creme Brulée

Mandag 6. juni Hamburgerryg med flødekartofler og salat Islagkage

Tirsdag 7. juni
Kalkungryde med cocktailpølser og 

grøntsager og ris
Chokolade Panna Cotta

Onsdag 8. juni
Broccoligratin med timiansbagte 

gulerødder
Fiskeanretning med brød

Torsdag 9. juni
Hakkebøffer med bløde løg, skysauce, 

kartofler og surt
Jordbær med fløde

Fredag 10. juni
Fiskefilet med Pommes Frites, remoulade 

og salat

Henkogt ananas med 

flødeskum

Lørdag 11. juni  Millionbøf med kartoffelmos og rødbeder
Vanillebudding med 

saftsauce

Søndag 12. juni
Sprængt svinekam med aspargessauce, 

nye kartofler og dampet grønt
Gammeldags æblekage

Mandag 13. juni
Kalkunkrebinetter med stuvet sommerkål 

og kartofler
Jordbær med fløde

Tirsdag 14. juni Grøntsagslasagne med tzatziki Rejecocktail med brød

Onsdag 15. juni
Stegt kalvelever med bløde løg, skysauce, 

kartofler og surt

Stikkelsbærgrød med 

mælk

Middagsmad Betaniahjemmet juni 2022



9

Onsdag 1. juni  Tarteletter med stuvet skinke/ærter/gulerod og lidt sødt

Torsdag 2. juni Aftencafe - Vi håber på godt vejr, så vi kan grille

Fredag 3. juni
Broccolisuppe med brød, Bondebrød med æggesalat og 

Leverpostej med rødbeder

Lørdag 4. juni  Frikadeller med kold kartoffelsalat, udskåret grønt og melon

Søndag 5. juni
Croissant med hønsesalat, Franskbrød med røget laks, 

peberrodscreme og dild, Frugtsalat og kiks

Mandag 6. juni
Tunmousse på Franskbrød, Kartoffelmad med mayonaise og 

purløg og Jordbærkoldskål med kammerjunker 

Tirsdag 7. juni
Asparges-laksetærte og tomatsalat med fennikel og Tomatsuppe 

med brød

Onsdag 8. juni
 Kartoffelporresuppe med brød og  Rugbrød med karrysild med 

æg og spegepølse med løg 

Torsdag 9. juni
Aftencafe: Grillet fisk med ratatoille og ovnbagte kartofler og 

tomatsauce og Chokolademousse

Fredag 10. juni Stjerneskud og lidt sødt

Lørdag 11. juni
 Trio af Blinis med lakserilette, cremefraiche og Rogn og 

Mozzarella med pesto, Croissant med skinkesalat

Søndag 12. juni
Rejesalat på franskbrød, Bondebrød med wienersalat og Koldskål 

med kammerjunker

Mandag 13. juni Aftencafe - Vi håber på godt vejr, så vi kan grille

Tirsdag 14. juni
Svampesuppe med brød og Franskbrød med røget laks, dressing 

og dampede asparges

Onsdag 15. juni Maskeret blomkål med nybagt brød og passionsfrugtmousse
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Torsdag 16. juni Svensk pølseret med ærter
Solbærkoldskål med 

ristede havregryn

Fredag 17. juni
Oksekødboller i tomatsauce med grov 

rodfrugtmos 
Jordbær med fløde

Lørdag 18. juni Nakkekotelet i fad med ris Is med vafler

Søndag 19. juni
Laksefilet med hollandaisesovs, kartofler 

og asparges

Risdessert med 

frugtsauce

Mandag 20. juni
Krebinetter med stuvede ærter og 

gulerødder og kartofler
Jordbær med fløde

Tirsdag 21. juni Chili con carne med creme fraiche og brød
Ferskenkoldskål med 

kammerjunker

Onsdag 22. juni
Frikadeller med stuvet spinat og brune 

kartofler og glaserede perleløg

Henkogte pærer med 

makronskum

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

Fredag 24. juni
Paneret flæsk med persillesovs og nye 

danske kartofler
Jordbær med fløde

Lørdag 25. juni
Fiskefrikadeller med remoulade, ovnbagte 

kartofler og bagte tomater
Vafler med is

Søndag 26. juni
Stegt kylling med agurkesalat og 

flødekartofler 
Tiramisu

Mandag 27. juni Lasagne med salat Jordbær med fløde

Tirsdag 28. juni
Fyldte rødspætter, aspargessauce, 

kartofler og 
Pandekage med is

Onsdag 29. juni Linsegryde med brød Laksepate med brød

Torsdag 30. juni Biksemad med spejlæg og rødbeder
Henkogte ferskner med 

creme
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Torsdag 16. juni Aftencafe: Kylling i sursød sauce med ris og dessert

Fredag 17. juni Sol over Gudhjem, Kartoffelmad med sommersalat og lidt sødt

Lørdag 18. juni Tarteletter med høns i asparges og stikkelsbærtrifli

Søndag 19. juni
Tunsalat på Franskbrød, Bondebrød med æg, mayonaise og rejer 

og Jordskokkesuppe med brød

Mandag 20. juni Aftencafe - Vi håber på godt vejr, så vi kan grille

Tirsdag 21. juni Kyllingelår med kartoffelsalat og broccolissalat 

Onsdag 22. juni
Aubergineruller fyldt med oksekød og ris, yoghurtdresseing og 

tomatsalat

Torsdag 23. juni Sankt Hans - Pølsevogn, hjemmelavede salater og Isvafler

Fredag 24. juni
Lune frikadeller med rødkål og rugbrød, Kartoffelmad med 

mayonaise og purløg

Lørdag 25. juni Rejespyd med melonsalat og brød og Ærtesuppe

Søndag 26. juni
Skaldyrssalat på Franskbrød, Bondebrød med æg, mayonaise og 

rejer, Frugtsalat og kiks

Mandag 27. juni
 Grøntsagstærte med kyllingespyd og vandmelonsalat med feta 

og dild

Tirsdag 28. juni Aspargessuppe med brød og Smørrebrød

Onsdag 29. juni Fyldte pandekager med oksekødsfyld, salat og småkager

Torsdag 30. juni
Røget Makrel med røræg og purløg, Franskbrød med skinkesalat 

og Koldskål med kammerjunker
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