
MENUPLAN 4 – UGE 24, 28 & 33                                                

 

Turmadpakker  
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Grøn 
 
 

 
 

 

Ostestang (M) 
 
Klap (N*) (N) med 
gulerodshummus 
med sumak (N) 
 
Klap (N*) (N) med 
æggesalat (M) (Æ) 
 
Gulerod 
Cherry tomat 
 

Dadelkugle med 
kakao (N) 
 
Klap (N*) (N) med 
pålæg af kikærter 
og soltørrede 
tomater (M) 
 
Klap (N*) (N) med 
nøddepostej (N) 
 
Rød peberfrugt  
Kiwi 

Gulerodsrösti 
 
Klap (N*) (N) med 
auberginepålæg 
 
Klap (N*) (N) med 
persillehummus 
(N*) 
 
Rød peberfrugt 
Cherry tomat 

Spinatdelle (M) 
 
Klap (N*) (N) med 
nøddepostej (N) 
 
Klap (N*) (N) med 
æblesmør med 
citron og rosmarin 
(M) 
 
Melon 
Agurk 

Ostestang (M) 
 
Klap (N*) (N) med 
stegt courgette og 
mayo (Æ) 
 
Klap (N*) (N) med 
peberfrugtssmøreost 
(M) 
 
Agurk 
Cherry tomat 

Kød/fisk 
Ostestang (M) 
 
Klap (N*) (N) med 
smør (M) og 
oksespegepølse 
 
Klap (N*) (N) med 
æggesalat (M) (Æ) 
 
Gulerod 
Cherry tomat 
 

Dadelkugle med 
kakao (N) 
 
Klap (N*) (N) med 
tomatpålæg (M) 
 
Klap (N*) (N) med 
leverpostej (M) 
 
Rød peberfrugt  
Kiwi  

Fiskefrikadelle med 
laks (M) (Æ) 
 
Klap (N*) (N) med 
smør(M) og 
landskinke 
 
Klap (N*) (N) med 
persillehummus 
(N*) 
 
Rød peberfrugt 
Cherry tomat 

Spinatdelle (M) 
 
Klap N*) (N) med 
leverpostej (M) 
 
Klap (N*) (N) med 
æblesmør med 
citron og rosmarin 
(M) 
 
Melon 
Agurk 

Ostestang (M) 
 
Klap (N*) (N) med 
smør (M)og 
oksespegepølse 
 
Klap (N*) (N) med 
peberfrugtssmøreost 
(M) 
 
Agurk 
Cherry tomat  

Halal 
Ostestang (M) 
 
Klap (N*) (N) med 
smør (M) og 
kalkunsalami 
 
Klap (N*) (N) med 
æggesalat (M) (Æ) 
 
Gulerod 
Cherry tomat 
 

Dadelkugle med 
kakao (N) 
 
Klap (N*) (N) med 
tomatpålæg (M) 
 
Klap (N*) (N) med 
kalvepostej (M) 
 
Rød peberfrugt  
Kiwi 

Fiskefrikadelle med 
laks (M) (Æ) 
 
Klap (N*) (N) med 
smør(M) og kalkun 
 
Klap (N*) (N) med 
persillehummus 
(N*)  
  
Rød peberfrugt 
Cherry tomat 

Spinatdelle (M) 
 
Klap (N*) (N) med 
kalvepostej (M) 
 
Klap (N*) (N) med 
æblesmør med 
citron og rosmarin 
(M) 
 
Melon 
Agurk 

Ostestang (M) 
 
Klap(N*) (N) med 
smør (M)og 
kalkunsalami 
 
Klap (N*) (N) med 
peberfrugtssmøreost 
(M) 
 
Agurk 
Cherry tomat  

 


