
 

                                                                                                                                        MENUPLAN 

Andelsboligforeningen Vesterled  

mandag til fredag  mellem kl.12.00 & 13.00 

tlf. 23294460 

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

 
UGE- 
DAG 

DATO 

 maj         
 ANTAL 

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

lør 1 Sødemælkes kalv m/sommer grønt  Røget fisk 

M/røgeost crem 

 

søn 2 LUKKET   

man 3 LUKKET   

tirs 4 Wok med svine kød m/nudler   

ons 5 Laks lasagne    

tors 6 Koteletter m/grønsager og karry kokos sauce    

fre 7 Oksefilet m/sky sc og kartoffel souffle Melon m/skinke  

lør 8 Frokost platte  (kun i restaurant kl. 13 )   

søn 9 LUKKET   

man 10 Paprika gryde m/kylling og ris   

tirs 11 Hk bøf m/bløde løg og spejlæg   

ons 12 stegt fisk  krydderurter m/grønt   

tors 13 LUKKET   

fre 14     Bøf bearnaise m/stegt kartofler  Fromages  

lør 15 Farsret svine mørbrad Reje cocktail  

søn 16 LUKKET   

man 17 Kylling koteletter m/paprika sc.    

tirs 18 Tærte m/ bagt kartoffel   

ons 19 Fiske krebinetter m/tiger rejer   

tors 20 Vegetar frikadeller m/både kartofler   

fre 21 Øl braiseret fasan lår m/stegt kartofler Bær tiramisu  

lør 22 Frokost platte (kun i restaurant  kl. 13 )   

søn 23 LUKKET   

man 24 Sild/snaps og smørrebrød og kaffe med kage 

pinse frokost kl 13 (kun i restaurant) 105kr. 

  

tirs 25 Frikadeller m/kold kartoffelsalat 

  

  

ons 26 Stegt laks m/pestro    

tors 27 Kylling m/cornflakes  

  

  

fre 28 Kalve schnitzel m/bacon asparges kål   Croissant 

m/sommer 

skaldyr 

 

lør 29 Stegt rødspætte m/nye kartofler og persille sauce Isdessert  

søn 30 LUKKET   

man 31 Kyllingefrikasse med nye kartofler    

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. 

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


  Nu er der åben i restauranten så alle med coronapass  eller er blevet test inden gælder i 

72timer er velkommen også  gæster , husk max 8 gæster og der må kun sidde 10 person pr 

bord …. Frokosten serveres kun i restauranten..          

  
 

 


