
 

                                                                                                                                        MENUPLAN 

Andelsboligforeningen Vesterled  

mandag til fredag  mellem kl.12.00 & 13.00 

tlf. 23294460 

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

 
UGE- 
DAG 

DATO 

 marst               
 ANTAL 

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

man 1 Oksegryderet m/rodfrugter   

tirs 2 Farsbrød m/kalv og flæskefars   

ons 3 Fyldt rødspætte ruller   

tors 4 Kalkun schnitzel m/paprika sauce   

fre 5 Okse culotte m/ garniture og portvin sauce Røget fisk 

m/rygeoste crem 

 

lør 6 Braiseret spoleben m/garniture  Dessert tallerken  

søn 7 Lukket   

man 8 Skinkegryde m/ ris   

tirs 9 Boller i selleri m / kartofler   

ons 10 Laks gratin m/hytteost og kartoffel tern   

tors 11 Wok ret i øster sauce m/oksekød og nudler   

fre 12 Gammel dags oksesteg m / garniture Is og kage  

lør 13 Frokost kl.13   (stjerneskud og ost )   

søn 14     Lukket   

man 15 Biksemad m/spejle æg   

tirs 16 Mørbrad gryde m/kartoffel mos   

ons 17 Vegetar lasagne   

tors 18 Lyn stegt kylling m/ peanuts og nudler   

fre 19 Hel stegt rødspætte m/hummer sauce Frugt salat  

lør 20 Helstegt oksefilet m/garniture og bagt kartoffel Røget dyrekølle  

søn 21 Lukket   

man 22 Pesto frikadeller m/flødekartofler   

tirs 23 Kylling bryst m/hvedekerne pilaw   

ons 24 Dampede hvid fisk m/spinat   

tors 25 Nakkefilet m/ sennep og krydderurter   

fre 26 Winer schnitzel   m garniture ( svine mørbrad ) laksesalat  

lør 27 Frokost  kl.13 (hønsesalat- tærte m/ røget laks -

ost ) 

  

søn 28 Lukket   

man 29 Rødbede bøffer m/ porre crem   

tirs 30 Karbonader m/ost og skinke   

ons 31 Stegt fisk m/panko topping og serano   

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…….                               

  
 

Ret til ændringer forbeholdes 

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

