
 

                                                                                                                                        MENUPLAN 

Andelsboligforeningen Vesterled  

mandag til fredag  mellem kl.12.00 & 13.00 

tlf. 23294460 

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

 
UGE- 
DAG 

DATO 

 juni  
 ANTAL 

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

tirs 1 Kødsauce m/spaghetti   

ons 2 Stegt hornfisk m/persille sauce    

tors 3 Mørbradbøf i fad  m/ ris   

fre 4 Marineret skinke culotte m/stegt kartofler m/grønt Fyldt nøddekiks  

lør 5 Frokost kl 13 (kun i restauranten )   

søn 6 LUKKET   

man 7 Tarteletter dag. m/ høns i asparges – skinke 

ærter/gulrødder  

  

tirs 8 Sprængt kallun m /sommer kartofler    

ons 9 Fiske frikadeller a la sommerland   

tors 10 Krebinetter m/nye stuvede  grønsager   

fre 11 Uruguay cuvetter med garniture  Serano skinke  

lør 12 Kamfilet med honningstegt kartofler m/sommer kål   Jordbær trifli  

søn 13 LUKKET   

man 14     Stegt kylling lår m/agurkesalat    

tirs 15 Sommer gryde m/kalve kød   

ons 16 Lange filet m/sur sød sauce og ris    

tors 17 Bøf lindstrøm m/kartofler   

fre 18  Oste fyldt kamfilet med stegt kartofler  

 laks m/salat  

 

lør 19 Frokost kl 13 (kun i restauranten )   

søn 20 LUKKET   

man 21 Krydrede kødboller i grov tomat sauce   

tirs 22 Falafel med kold sauce og ovn kartofler     

ons 23   Højrebs filet m/estragon sky sc og kartoffel 

timbale og  Jordbær med fløde  (135kr  for begge 

retter .    sidste tilmelding 14/6    kl.11.00 ) 

  

tors 24 Sprængt nakke m/ gulrødder    

fre 25 Marineret spoleben med risede hasselnødder  Reje salat  

lør 26 Engelsk bøf  m/bløde løg  Pandekager og is  

søn 27 LUKKET   

man 28 LUKKET 

 

  

tirs 29 Wok ret med kylling og nudler   

ons 30 Røget makrel m/kartoffel salat med twist   

     

Alle dage er der salat 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. 

      HUSK ingen sms på mobil send en email eller ring  
 

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

