
 

(m) =   (n) =   (n*) = sesamfrø (æ) =  

MENUPLAN 3 
Frokost 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Alm. Rugbrød med smør 

(m) 
 
Leverpostej (m) med 
syltede rødbeder 
 
Gulerodshummus 
(n*) 
 
Røget laks med 
rygeostcreme (m) 
 
1 x grøntsnack 

Kødsauce med 
oksehjerter og 
rodfrugter (halal) (m) 
 
Kartoffelmos (m) 
 
Persille til drys 
 
Gulerodsråkost 
(bland selv): 
Gulerod 
Appelsin  
Æble 

Kold bagt fisk med 
torskerogncreme (m) (æ  
 
Frisk oregano til drys 
 
1 skive rugbrød med 
smør (m) 
 
Kikærtesalat (bland 
selv): 
Kikærter 
Bagte gulerodstern 
Ingefær- 
Citrusdressing 

Rugbrød med smør 
(m) 
 
Stegt fiskefrikadelle 
(m) (æ) med 
rødbederemoulade 
(m) (æ) 
 
Fennikelsalami 
 
Æggesalat med karse 
(m) (æ) 
 
1 x grøntsnack 
 

Flødestuvning af 
årstidens grøntsager 
og bønner (m) 
 
Rødbederåkost med 
appelsin ved siden af 
 
Hj.bagt grovbrød 

Halal Rugbrød med smør 
(m) 
 
Kalvepostej (halal) 
med syltede 
rødbeder 
 
Gulerodshummus 
(n*) 
 
Røget laks med 
rygeostcreme (m) 
 
1 x grøntsnack 

Kødsauce med 
oksehjerter og 
rodfrugter (halal) (m) 
 
Kartoffelmos (m) 
 
Persille til drys 
 
Gulerodsråkost 
(bland selv): 
Gulerod 
Appelsin  
Æble 

Kold bagt fisk med 
torskerogncreme (m) (æ  
 
Frisk oregano til drys 
 
1 skive rugbrød med 
smør (m) 
 
Kikærtesalat (bland 
selv): 
Kikærter 
Bagte gulerodstern 
Ingefær- 
Citrusdressing 

Rugbrød med smør 
(m) 
 
Stegt fiskefrikadelle 
(m) (æ) med 
rødbederemoulade 
(m) (æ) 
 
Kalkunsalami (halal) 
 
Æggesalat med karse 
(m) (æ) 
 
2 x grøntsnack 
 

Flødestuvning af 
årstidens grøntsager 
og bønner (m) 
 
Rødbederåkost med 
appelsin ved siden af 
 
Hj.bagt grovbrød 

Vegetar Rugbrød med smør 
(m) 
 
Nøddepostej (n) med 
syltede rødbeder  
 
Gulerodshummus 
(n*) 
 
Kogt kartoffel med 
rygeostcreme (m) 
 
1 x grøntsnack 
 

Bønneret med 
rodfrugter (m) 
 
Kartoffelmos (m) 
 
Persille til drys 
 
Gulerodsråkost 
(bland selv): 
Gulerod 
Appelsin  
Æble 

Grønkålsdelle (æ) 
 
Frisk oregano til drys 
 
1 skive rugbrød med 
smør (m) 
 
Kikærtesalat (bland 
selv): 
Kikærter 
Bagte gulerodstern 
Ingefær- 
Citrusdressing 

Rugbrød med smør 
(m) 
 
Quinoafrikadelle (æ) 
 
Hytteost (m) 
 
Æggesalat med karse 
(m) (æ) 
 
2 x grøntsnack 

Flødestuvning af 
årstidens grøntsager 
og bønner (m) 
 
Rødbederåkost med 
appelsin ved siden af 
 
Hj.bagt grovbrød 

 

Eftermiddagsmad 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Eftermiddag Rugbrødsbolle med 

gulerod og rosiner 
 
1 x grøntsnack 
  
Mælk (m) 

1 skive rugbrød med 
frugtpålæg 
 
1 x grøntsnack 
 
Mælk (m) 

Hj.bagt grovbrød 
 
Rødbedehummus (m) 
(n*) 
 
½ stk. frugt 
 
Mælk (m) 
 

Rustik chokobolle 
 
1 x grøntsnack 
 
Mælk (m) 

1 skive rugbrød 
 
Ostestang (m) 
 
Tørrede abrikoser 
 
Mælk (m) 

 


