
 

                                                                                                                                        MENUPLAN 

Andelsboligforeningen Vesterled  

mandag til fredag  mellem kl.12.00 & 13.00 

tlf. 23294460 

www.vesterled.info   mail: info@vesterled.info 

 
UGE- 
DAG 

DATO 

 april               
 ANTAL 

  HOVEDRET  (man. til tor. kr. 45, fredag, lørdag & frokost kr. 65)       BIRET  (kr. 20)  

tors 1 Peber bøf m/peber sky sc og stegt kartofler bouillabaisse  

fre 2 LUKKET   

lør 3 Lamme kølle m/garniture tiramisu  

søn 4 LUKKET   

man 5 Påske frokost (sild fiskefilet 3 slagt kød 

ost og trifli     ( pris 145 kr ) 

  

tirs 6 Boller i karry   

ons 7  Stegt fiske filet m/persille sc    

tors 8 Græsk gryderet m/bulgur    

fre 9 Kalve culotter m/kartoftel både Røget laks  

lør 10 Frokost kl 13 ( sild – æggekage – lagekage )   

søn 11 LUKKET   

man 12 LUKKET   

tirs 13 Hamburgerryg m/stuvet ærter og gulerødder   

ons 14     Chili laks m/ kold sc   

tors 15 Hurtigt karry m/bagt kartoflen ( vegetar )   

fre 16 Honning marineret skinke og kokoskartofler  Is og frugt  

lør 17 Sprængt okse m/ peberrod sc Croissant 

m/rejersatal 

 

søn 18 LUKKET   

man 19 ½ kylling m/agurk salat   

tirs 20 Frikadeller m/stuvet spidskål    

ons 21 Stegt torsk m/oliven tapanade   

tors 22 Vildt hk. Bøf m/bacon   

fre 23 Tyndsteg m/m/garniture og rødvin sc Panna cotta  

lør 24 Frokost kl 13 (sild - pariserbøf – ost )   

søn 25 LUKKET   

man 26 Hk bøf m/peberonata og kartofler   

tirs 27 Wok ret med flanke steak og nudler   

ons 28 Indbagt fisk m/spinat   

tors 29 Stegt flæsk m/persille sc   

fre 30 Marineret  lamme cuvetter m/garniturer Pandekager og 

is 

 

     

Alle dage er der fri salatbar med måltidet, og efterfølgende er der kaffe i østvendte lille spisestue. 

Inkluderet i prisen for hovedretten! 

 

Fredag og lørdag er baren (østvendte lille spisestue) åben fra ca. kl.17.30 til kl.18. Medbring selv 

drikkevarer. Der vil være glas, værktøj og lidt snacks til fri afbenyttelse.  

 

Reje- og laksemad (kr. 40,-) samt dagens dessert (kr. 35,-) kan altid bestilles/købes via receptionen. 

Smørrebrød kan altid bestilles/købes, undtagen lørdag. Pris kr. 16,-/20,- pr. stk. 

PS…….  P.G.A. PÅSKEN SKAL         DEN.    1 APRIL     3 APRIL     5 APRIL          

BESTILLES INDEN  MANDAG 29/3 KL 11.00                           
 

http://www.vesterled.info/
mailto:info@vesterled.info

