
MENUPLAN – UGE 38                                          

 

Turmadpakker  
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Grøn 
Ostestang (M) 
 
Klap (N*) (N) med 
nøddepostej (n) 
 
Klap (N*) (N) med 
græskarhummus 
(N*) 
 
Cherry tomat 
Broccoli 

Gulerodsrösti 
 
Klap (N*) (N) med 
ost og smør (M) 
 
Klap (N*) (N) med 
rødbedehummus 
(N*) 
 
Agurk 
Bagt knoldselleri 

Majsfrikadelle  
 
Klap (N*) (N) med 
Cremet pålæg af 
bagt selleri og 
bønner (N) 
 
Klap (N*) (N) med 
smøreost og friske 
urter (M) 
 
Gulerod 
Rød peberfrugt 

Æg (Æ) 
 
Klap (N*) (N) med 
vegetar brandade af 
rodfrugter og 
kartoffel 
 
Klap (N*) (N) med 
frugtpålæg  
 
Kogt majskolbe 
Agurk 
 

Linsedelle (Æ) 
 
Klap (N*) (N) med 
kogt kartoffel 
med mayo (Æ) 
 
Klap (N*) (N) med 
grillet grønt og 
tomatcreme (M) 
(Æ) 
 
 
Cherry tomat 
Bagt pastinak 
 

Kød&Fisk 
Ostestang (M) 
 
Klap (N*) (N) med 
leverpostej (M) 
 
Klap (N*) (N) med 
græskarhummus 
(N*) 
 
Cherry tomat 
Broccoli 

Gulerodsrösti 
 
Klap (N*) (N) med 
Oksespegepølse og 
smør (M) 
 
Klap (N*) (N) med 
rødbedehummus 
(N*) 
 
Agurk 
Bagt knoldselleri 

Fiskefrikadelle (M) 
(Æ) 
 
Klap (N*) (N) med 
Cremet pålæg af 
bagt selleri og 
bønner (N) 
 
Klap (N*) (N) med 
smøreost og friske 
urter (m) 
 
Gulerod 
Rød peberfrugt 

Æg (Æ) 
 
Klap (N*) (N) med 
brandade af torsk 
med kartoffel 
 
Klap (N*) (N) med 
landskinke og smør 
(M)  
 
Kogt majskolbe 
Agurk 
 

Frikadelle (M) (Æ) 
 
Klap (N*) (N) med 
kogt kartoffel 
med mayo (Æ) 
 
 
Klap (N*) (N) med 
kalkunpålæg og 
tomatcreme (M) 
(Æ) 
 
Cherry tomat 
Bagt pastinak 

Halal 
Ostestang (M) 
 
Klap (N*) (N) med 
kalvepostej (M) 
 
Klap (N*) (N) med 
græskarhummus 
(N*) 
 
Cherry tomat 
Broccoli 

Gulerodsrösti 
 
Klap (N*) (N) med 
kalkunsalami og 
smør (M) 
 
Klap (N*) (N) med 
rødbedehummus 
(N*) 
 
Agurk 
Bagt knoldselleri 

Fiskefrikadelle (M) 
(Æ) 
 
Klap (N*) (N) med 
Cremet pålæg af 
bagt selleri og 
bønner (N) 
 
Klap(N*) (N) med 
smøreost og friske 
urter (M) 
 
Gulerod 
Rød peberfrugt 

Æg (Æ) 
 
Klap (N*) (N) med 
brandade af torsk 
med kartoffel 
 
Klap (N*) (N) med 
kalkunbryst og smør 
(M) 
 
Kogt majskolbe 
Agurk 
 

Frikadelle (M) (Æ) 
 
Klap (N*) (N) med 
kogt kartoffel 
med mayo (Æ) 
 
 
Klap (N*) (N) med 
kalkunpålæg og 
tomatcreme (M) 
(Æ) 
 
Cherry tomat 
Bagt pastinak 

 


