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AUGUST / SEP 2021

Dag Hovedret Biret

Mandag 16/8 Laksefrikadeller med citron sauce, kartofler og broccoli Græskarsuppe med bacon

Tirsdag 17/8 Skipperlabscovs med persille. Hertil rødbeder Koldskål med tvebakker 

Onsdag 18/8 Forloren hare m/kartofler, vildtsauce og grøntsager Pizzasnegl med salat

Torsdag 19/8 Kylling i karrysauce m/ris og grøntsager Jordbær, friske med mælk

Fredag 20/8 Biksemad med sauce bearnaise og rødbeder Dagens kage

Lørdag 21/8 Stegt medister med stuvet spinat og kartofler Jordbærkage

Søndag 22/8 Nakkefilet med ratatouile, hvide kartofler og kryddersauce Ymerfromage med saftsauce

Mandag 23/8 Chili con carne med ris og kartofler Hønsekødsuppe med brød

Tirsdag 24/8 Porretærte med smør sauce, kartofler og grøntsager Pærer med makronflødeskum

Onsdag 25/8 Svinekam i baconfløde sauce, ærter og hvide kartofler Blommegrød med mælk

Torsdag 26/8 Fiskekrebinetter m/tomatsauce, ærter og kartofler Varm cremesuppe med solbær syltetøj

Fredag 27/8 Lasagne (okse) med mix. salat og brød Chokoladekage

Lørdag 28/8 Kalkun Gordon bleu med peber sauce og stegte kartofler Cappuccino mousse

Søndag 29/8 Braiseret svineskank med kartofler og sky sauce Bondepige med slør

Mandag 30/8 Gartnerkonens gryderet med kartofler Tomatsuppe med brød

Tirsdag 31/8 Frikadeller m/stuvede ærter og gulerødder. Hertil kartofler Abrikosgrød med mælk

Onsdag 1/9 Fiskerand med hollandaise sauce, kartofler og broccoli Ananas og Fersken med flødeskum

Torsdag 2/9 Toscanasnitzel med grønsager, skysauce og kartofler Rejecocktail med brød og dressing

Fredag 3/9 Svinekotelet med paprika sauce og ris salat Gulerodskage med glasur

Lørdag 4/9 Indianergryde med kartofler og rødbeder Frugtsalat med chokolade i flødeskum 

Søndag 5/9 Persille kylling med sky sauce, kartofler og grøntsager Fløderand med kirsebærsovs

Mandag 6/9 Hvidkålsrouletter m. muskatsauce og kartofler Grønkålsuppe med brød

Tirsdag 7/9 Dampet torskefisk m/gudhjemma døppa, grønsager og kartofler Hindbær koldskål med cornflakes

Onsdag 8/9 Sprængt kalvekød med peberrodssauce, kartofler og grøntsager Skovbærgrød med mælk 

Torsdag 9/9 Stegt flæsk med hvide kartofler, persille sauce og rødbeder Tærte med kylling og bacon

Fredag 10/9 Krebinet med kartofler og stuvet hvidkål Hindbærsnitte

Lørdag 11/9 Boller i karrysauce med løse ris og kartofler Gul Budding med saftsauce

Søndag 12/9 Oksesteg m/skysauce, grønne bønner, tyttebær og kartofler Rabarbertrifli med flødeskum 

Mandag 13/9 Kalkun schnitzel med grønsager, sauce og kartofler Fiskesuppe med brød

Tirsdag 14/9 Enebærgryde med skinkekød, broccoli og kartoffelmos Bl. frugt m/flødeskum og chokodrys

Onsdag15/9 Forloren Oksefilet med brun sauce og kartofler Æblesuppe med cornflakes
Ret til ændringer forbeholdes                                                                     
Afbestilling af mad skal meddeles til chaufføren dagen før eller til 
Born-Trans på telefon 56 96 68 50
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