Mad som i gamle dage.

Mad som i gamle dage.

Ring og bestil på:

Ring og bestil på:

27 27

25 27

27 27

25 27

( eller kig ind i butikken mellem 09-15.00 )

( eller kig ind i butikken mellem 09-15.00 )

MADORDNING
UGE
12
16
20

-

Mørbradgryde med ris
Frikadeller med Rødkål / hvide kartoﬂer & brun sovs
Boller i karry med ris
Dansk Bøf med bløde løg / hvide kartoﬂer og sovs
Brændende Kærlighed

UGE
13
17
21
UGE
14
18
22

-

3 stk.tarteletter med høns i asparges
Forloren hare med hvide kartoﬂer & sovs
Millionbøf med Kartoffelmos
Koteletter i fad med ris & sovs
Karbonader med grønærter & gulerødder / kartoﬂer

-

Gl.dags oksesteg med bønner/perleløg & hv.kartoﬂer
Hamburgerryg med hvide kartoﬂer & aspargessovs
Biksemad
Frikadeller med stuvet hvidkål
Gullashgryde med kartoffelmos

UGE
15
19
23

-

Stegt medister med hvide kartoﬂer og skysauce
Flæskesteg med hvide kartoﬂer, rødkål & skysauce
Skinkesnitzel med brasede kartoﬂer og smørsauce
Hakkebøf med ærter-bearnaisesovs & stegte kartoﬂer
Kylling i karry med ris

Pr. ret ............................. kr. 45.UGEPAKKE - 5 retter for kr. 199.Tilberedning på 2 måder:
Prik huller i ﬁlmen og varm retten i 3-5 min i microovn.
eller
Fjern ﬁlmen og dæk evt. retten med stanniol og
varm retten i ovnen på 150 i ca 15 min.

Der kan tilkøbes hj. lavet rødbeder
eller agurkesalat KR.

8.-

(Retten skal opnå en kernetemperatur på 75 )

Du er også meget velkommen til at komme ind og prøve en
af de retter, som vi har i cafeèn hver dag mellem 10.30-13.00
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

3 tarteletter med høns i asparges
Flæskesteg med sovs & kartoﬂer
Mørbradgryde med ris & sprødt bacon
Bøfsandwich med sovs
Biksemad med spejlæg/rugbrød & rødbeder

kr.

65.-

Info:
Levering i 8000, 8230, 8260.......................kr.
50.Levering i 8200, 8210, 8270.......................kr.
75.Levering i 8220, 8240, 8250, 8361, 8381.. Kr. 100.Har du spørgsmål til allergener, kontakt venligst personalet.

