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Onsdag 1. februar
Hamburgerryg med mild sennepssauce, 

blomkål, ærter og gulerødder og kartofler
Henkogte pærer med 

makronskum

Torsdag 2. februar

Fredag 3. februar Kalvefrikassé med kartofler Jordbærtrifli

Lørdag 4. februar
Kalkunbryst med rodfrugtmos, ristet 

rosenkål og sauce
Brombærgrød med 

fløde

Søndag 5. februar
Gammeldags oksesteg med sauce, 

kartofler og surt
Chokoladebudding

Mandag 6. februar Pariserbøffer Pandekager med is

Tirsdag 7. februar Skipper labskous med rugbrød og rødbeder S kkelsbærgrød

Onsdag 8. februar

Torsdag 9. februar Æggekage med bacon, tomat og purløg og 
Syltede citrusfrugter 

med creme

Fredag 10. februar
Frikadeller med stuvet hvidkål, kartofler og 

rødbeder
Appelsinfromage

Lørdag 11. februar Millionbøf med kartoffelmos og asier Abrikosgrød med mælk

Søndag 12. februar
Glaseret skinke med flødekartofler og 

bønner
Hindbærmousse
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Rejsedag - små re er fra rundt om i verden

Brunch i spisestuen - middagsmad på etagerne: Nudelret med 
grøntsager og rejer og Limemousse
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Onsdag 1. februar
Smørrebrød med sylte, rødbeder og sennep, Kalkunbryst med 

kartoffelsalat og Ørredsalat

Torsdag 2. februar
A encafe: Fiskefilet med stegte kartofler, remoulade, råkost af 

hvidkål, ærter og persille og Medaljer l kaffen

Fredag 3. februar
Lune bu erdejsstænger med svampe, røget svinemørbrad og 

salat

Lørdag 4. februar Gulerodssuppe med brød og assorteret smørrebrød 

Søndag 5. februar
Franskbrød med hønsesalat og bacon, smørrebrød med pate og 

surt, og æg med mayonaise og rejer

Mandag 6. februar Kyllingelår med grøn kartoffelsalat og tomatsalat og dessert

Tirsdag 7. februar
Aspargessuppe med kødboller og brød og assorteret 

smørrebrød

Onsdag 8. februar Tyrkisk landsuppe med brød og s kkelsbærtrifli

Torsdag 9. februar A encafe

Fredag 10. februar Maskeret blomkål med nybagt brød og passionsfrugtmousse

Lørdag 11. februar Broccolisuppe med brød og assorteret smørrebrød 

Søndag 12. februar
Smørrebrød med Røget makrel med røræg og purløg, forloren 

hare med ty ebærskum  og æg, mayonaise og rejer
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Mandag 13. februar
Kalkun Cordon bleu med tomatsauce og 

bagte rodfrugter
Frugtsalat med råcreme

Tirsdag 14. februar
Hakkebøf med bløde løg, skysauce, 

kartofler og surt
Chokolademousse

Onsdag 15. februar Svensk pølseret med ærter Jordbærgrød med fløde

Torsdag 16. februar Grøntsagslasagne Tunmousse med brød

Fredag 17. februar
Oksekødboller i tomatsauce med pasta og 

broccoli
Henkogt frugt med 

creme

Lørdag 18. februar Gryderet med kartoffelmos og surt Brombærmousse

Søndag 19. februar
Nakkesteg med skysauce, rødkål og 

kartofler
Gammeldags æblekage

Mandag 20. februar
Stegt lever med bløde løg, skysauce og 

kartofler
Frisk frugt 

Tirsdag 21. februar
Krebine er med stuvet hvidkål og 

kartofler
Hindbærgrød med fløde

Onsdag 22. februar Broccoligra n med salat Rejecocktail med brød

Torsdag 23. februar Gule ærter med flæsk og sprængt nakke  Blåbærmousse

Fredag 24. februar Brændende kærlighed med rødbeder
Henkogte ferskner med 

råcreme

Lørdag 25. februar  Lasagne med salat Nougatmousse

Søndag 26. februar
Svinekæber med rodfrugtmos, sauce og 

drueagurker
Risdessert med 

citrusfrugter

Mandag 27. februar
Forloren hare med skysauce, kartofler, 

rysteribs
Is med vafler

Tirsdag 28. februar Irsk stuvning med rødbeder Melonsalat med creme
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Mandag 13. februar
Tartele er med skinke, ærter og gulerødder og Franskbrød med 

røget hellefisk og æble/peberrodsdressing

Tirsdag 14. februar Kartoffel-porresuppe med brød og assorteret smørrebrød

Onsdag 15. februar Fiskeanretning med brød og eclairs

Torsdag 16. februar
Kyllingespyd og Porretærte med salat og Fløderand med 

henkogt frugt

Fredag 17. februar Græskarsuppe med brød og assorteret smørrebrød  

Lørdag 18. februar Tapas anretning

Søndag 19. februar
Franskbrød med laksesalat, rugbrød med sild og æg med 

mayonaise og rejer

Mandag 20. februar Fyldte pandekager med salat og dessert

Tirsdag 21. februar Tomatsuppe med kødboller og brød og assorteret smørrebrød

Onsdag 22. februar Risengrød og assorteret smørrebrød

Torsdag 23. februar
A encafe: Pankopaneret kylling med bulgursalat og kold 

dressing med koriander og Brownie med karamel og vanilleis

Fredag 24. februar Frikadeller med kold kartoffelsalat og gulerodsråkost

Lørdag 25. februar Ærtesuppe med bacontern og brød og assorteret smørrebrød 

Søndag 26. februar
Røget makrel med æggestand og purløg, rugbrød med 

skinkesalat og rullepølse med sky,

Mandag 27. februar
Rugbrød med pølsesalat, leverpostej med rødbeder og 

kalkunbryst med karrymayonaise

Tirsdag 28. februar
Rugbrød med hønsesalat, kødpølse med remoulade og ristede 

løg og æg med mayonaise og tomat
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