
 

                                                                                                                                        MENUPLAN 

Andelsboligforeningen Vesterled  

mandag til fredag  mellem kl.12.00 & 13.00 

tlf. 23294460 

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

 
UGE- 
DAG 

DATO 

 sep 
 ANTAL 

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

ons 1 Chili laks m/stegt kartofler   

tors 2 Kylling  i pikant sc    

fre 3 Skinke culotte m/vanilje og ferskener Tiger rejer m/ 

hvidløg 

 

lør 4 Okse stegt m/bagt rodfrugter  Marengs drøm 

m/ brombær 

 

søn 5 LUKKET   

man 6 Sprængt nakke m/grønt    

tirs 7 * ½ kylling m/agurk salat  og sky sc   

ons 8 * Rådyrs hakke bøffer m/bacon    

tors 9 Stroganoff m/kartoffel mos    

fre 10 * Flæske stegt m/rødkål og kartofler Tiramisu   

lør 11 * Frokost kl. 13 (med sild og fiske retter og ost )   

søn 12 LUKKET   

man 13 Forloren hare m/ ribs gele    

 

tirs 14     Rød kalkun gryde m/ ris   

ons 15 Sej i sur sød sauce m/ ris    

tors 16 Hamburgerryg m/ persille kartofler    

fre 17 * Okse filet m/svampe sky sauce  Laks rose   

lør 18 Marineret kam filet m/krydderuret  Panna cotta   

søn 19 LUKKET   

man 20 Stegt kyllingebryst  m/ serano skinke    

tirs 21 * Vegetar lasagne    

ons 22 Sværfisk m/bløde løg    

tors 23 Mørbrad gryde m/kartoffel mos   

fre 24 Okse cuvetter m/peber sauce og årstiden grønt  Skaldyr cocktail   

lør 25 * Frokost kl. 13    

søn 26 LUKKET   

man 27 Brasseret svine kæber m/rodfrugt    

tirs 28 * Stegt flæsk m/persille sauce   

ons 29 Indbagt laks m/spinat og svampe    

tors 30 Kalve lever m/bløde løg    

     

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. s 
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