Menu model 1
Uge 21
Frokost alm.

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Rugbrød m. smør

Boller i karry med
ris

Urtedelle med
selleri og parmesan

Rugbrød m. smør

Tomatsuppe med
bagt gulerod og
grønne linser

Hertil ananaschutney og hel
krydderurt til drys

Råkost af
sommerkål med
rosiner

Gulerodssalat med
sesam, søde
rosiner og
limedressing ved
siden af

1 skive rugbrød
med flødeost

1 stk. kogt æg med
mayonnaise

Oksesalami med
syltet græskar
Hummus med frisk
basilikum

Grøntsnack

Grøntsnack

Halal

Rugbrød m. smør

1 stk. kogt æg med
mayonnaise

Oksesalami (halal)
med syltet græskar
Hummus med frisk
basilikum

Rejesalat med
gulerod og citron
Cremefraiche og
hel krydderurt til
drys
Kogt kartoffel med
løvstikkepesto
Leverpostej med
syltet rødbede

Grovbrød

Grøntsnack
Boller (halal) i karry
med ris

Urtedelle med
selleri og parmesan

Hertil ananaschutney og hel
krydderurt til drys

Råkost af
sommerkål med
rosiner

Gulerodssalat med
sesam, søde
rosiner og
limedressing ved
siden af

1 skive rugbrød
med flødeost

Grøntsnack

Grøntsnack

Rugbrød m. smør

Tomatsuppe med
bagt gulerod og
grønne linser

Rejesalat med
gulerod og citron
Cremefraiche og
hel krydderurt til
drys
Kogt kartoffel med
løvstikkepesto
Kalvepostej (halal)
med syltet
rødbede

Grovbrød

Grøntsnack

Vegetar

Rugbrød m. smør

Boller i karry
(vegetarisk) med
ris

1 stk. kogt æg med
mayonnaise

Hummus med frisk
basilikum
Ost med syltet
græskar

Hertil ananaschutney og hel
krydderurt til drys
Gulerodssalat med
sesam, søde
rosiner og

Urtedelle med
selleri og parmesan

Råkost af
sommerkål med
rosiner
1 skive rugbrød
med flødeost

Rugbrød m. smør

Tomatsuppe med
bagt gulerod og
grønne linser

Kogt kartoffel og
løvstikkepesto
Nøddepostej med
syltet rødbede

Cremefraiche og
hel krydderurt til
drys

Ostestang
Grovbrød

Grøntsnack

limedressing ved
siden af

Grøntsnack

Grøntsnack

Eftermiddag menu model 1
Uge 21
Eftermiddag

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Rugbrødsbolle m.
rosin og gulerod

Pizza med
mozzarella og
pesto

Vaniljebagt ananas
med yoghurt og
knas af havre og
kerner

Knækbrød med
kikærtenutella

1 skive rugbrød

½ stk. frugt
Mælk

Grøntsnack

Ost og persille- og
mandelpesto

Mælk
½ stk. frugt

Mælk

Grøntsnack

Mælk
Mælk

= æg på menuen

= mælkeprodukter på menuen

