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Tirsdag 1. november
Stegt flæsk med persillesovs og 

kartofler 

Æbletærte med creme 

fraiche

Onsdag 2. november
 Halloween tema: Græskartærte med 

kyllingespyd og coleslaw med spidskål 

Græskardessert med 

chokoladepynt 

Torsdag 3. november Grøntsagslasagne Abrikosgrød med mælk

Fredag 4. november Karrykål med ris Forårsruller og ebi rejer

Lørdag 5. november
Frikadeller med stuvet spinat, brune 

kartofler og glaserede perleløg
Ananasfromage

Søndag 6. november
Kogt torsk med peberrodssovs, 

kartofler og grønne bønner 

Vanije panna cotta med 

tranebær 

Mandag 7. november Brunkål med flæsk og nakke
Is med frugt og 

chokoladesauce

Tirsdag 8. november
Kalkunbryst med bacon, flødekartofler 

og salat
Blommetrifli

Onsdag 9. november Brændende kærlighed med rødbeder
Henkogt fersken med 

flødeskum

Torsdag 10. november
Stegte sild med persillesovs, braserede 

kartofler og ærter  
Skovbærgrød med fløde 

Fredag 11. november Broccoligratin med salat Rejecocktail med brød 

Lørdag 12. november
Stegeben med skysauce, kartofler og 

drueagurker
Gammeldags æblekage 

Søndag 13. november
Laks med hollandaisesovs, kartofler og 

bønner 
Tiramisu
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Tirsdag 1. november Hønsekødssuppe med brød og assorteret smørrebrød 

Onsdag 2. november
Tarteletter med skinke,asparges,ærter og regnbueis med 

vafler

Torsdag 3. november
Aftencafe: Bøf stroganoff med kartoffelmos, asier og 

chokolademousse

Fredag 4. november Fiskeanretning med brød og lidt sødt 

Lørdag 5. november Æbleflæsk med rugbrød og rejesalat crossant og Abrikostrifli

Søndag 6. november Tapas anretning 

Mandag 7. november
Aftencafe: Baconruller med små stegte kartofler, skysauce, 

rødkålsalat og jordbærmousse 

Tirsdag 8. november Oksehalesuppe med brød og dessert

Onsdag 9. november Medister i kartoffel-grøntsagsfad og frugtsalat

Torsdag 10. november
Aftencafe: Andesteg med kartofler, rødkål, sovs og 

waldorfsalat og Ris á la mande med kirsebærsovs

Fredag 11. november Aspargssuppe med brød og assorteret smørrebrød 

Lørdag 12. november Tærte med spinat og svampe og citronfromage

Søndag 13. november
Lune mørbradbøffer med bløde løg, karrysild, hønsesalat og 

rugbrød
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Mandag 14. november Millionbøf med kartoffelmos
Pandekager med syltetøj og 

sukker

Tirsdag 15. november
Kåldolmer med skysovs, kartofler, 

dampede grøntsager og ribsgele  
Frisk frugt

Onsdag 16. november Linsegryde med ris og creme fraiche Tunmousse med brød

Torsdag 17. november
Oksekødboller i tomatsauce med pasta 

og blomkål 
Pavlova

Fredag 18. november
Kulmule med sennepssauce, kartofler,  

og bønner  
Æbleskiver

Lørdag 19. november
Medisterpølse med skysauce, brune 

kartofler og rødkål
Rombudding 

Søndag 20. november
Roastbeef med skysovs, smørstegte 

kartofler og gulerødder   
Cremebrulée

Mandag 21. november Irsk stuvning med rødbeder og rugbrød Stikkelsbærgrød med fløde 

Tirsdag 22. november
Asiatiske kødboller i sur-sødsauce med 

ris
Frugtsalat med råcreme

Onsdag 23. november Guleærter med sprængt nakke Islagkage

Torsdag 24. november
Koteletter med skysauce, kartofler og 

ristet rosenkål

Henkogte pærer med 

makronskum

Fredag 25. november
Chili sin carne med creme fraiche og 

brød 
Æblegrød med fløde

Lørdag 26. november
Fiskefrikadeller med citronsauce, 

kartofler og salat
Cheesecake

Søndag 27. november
Rullesteg med persille, skysovs, 

kartofler og gulerødder

Vanilje budding med 

saftsauce

Mandag 28. november Biksemad med spejlæg og rødbeder Rødgrød med fløde

Tirsdag 29. november
Knuste hjerter i flødesovs med 

kartoffelmos og asier

Syltede grønne figner med 

creme

Onsdag 30. november Julemarked
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Mandag 14. november
Aftencafe: Thairet med nudler, kylling og brownie med 

creme fraiche og bær

Tirsdag 15. november Gullashsuppe med brød og lidt sødt

Onsdag 16. november Kartoffel-porre suppe med assorteret smørrebrød

Torsdag 17. november Aftencafe: Kylling i karry med ris og fløderand med bær 

Fredag 18. november
Fyldte madpandekager med kylling, peberfrugt og  

kidneybønner, salat og lidt sødt 

Lørdag 19. november Juliennesuppe med assorteret smørrebrød 

Søndag 20. november
Tunsalat på franskbrød, bondebrød med æg, mayonaise og 

rejer og jordskokkesuppe med brød 

Mandag 21. november
Aftencafe: Weinersnitzel med smørsovs, braserede kartofler, 

drenge og is

Tirsdag 22. november Græskarsuppe med bruchettabrød og assorteret smørrebrød 

Onsdag 23. november Broccolitærte med salat og stikkelsbærtrifli 

Torsdag 24. november
Aftencafe: Ribbensteg med skysauce, brune kartofler, rødkål 

og is med vafler 

Fredag 25. november
Røget makrel med æggestand og purløg, rugbrød med 

skinke salat og hindbærmousse

Lørdag 26. november Lune kyllinglår med kartoffelsalat og tomatsalat

Søndag 27. november
Gravad laks med rævesauce på franskbrød, rugbrød med 

forlorenhare og tyttebærskum og æggesalat 

Mandag 28. november
Aftencafe: Fyldte rødspætter med hollandaisesauce, 

kartofler og dessert

Tirsdag 29. november Blomkålssuppe med assorteret smørrebrød

Onsdag 30. november Fyldte peberfrugter med oksekød og lidt sødt
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