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OKT / NOV 2018

Dag Hovedret Biret

Tirsdag 16/10 Gartnerkonens gryderet med kartofler Hindbærgrød med mælk

Onsdag 17/10 Kalkunsnitzel med mild kryddersauce og kartofler Rejecocktail med brød og dressing

Torsdag 18/10 Brændende kærlighed med kartoffelmos og rødbeder Dagens kage

Fredag 19/10 Fiskekrebinetter med hollandaise, grønsager og kartofler Champignonsuppe med brød

Lørdag 20/10 Stegt medister med stuvet spinat og kartofler Æblekage med flødeskum

Søndag 21/10 Rødvinsmarineret nakkesteg med kartofler og skysauce Fromage med flødeskum

Mandag 22/10 Stegte kyllingelår med skysauce, kartofler og agurkesalat Sagovælling med sukker/kanel 

Tirsdag 23/10 Dampet Laks med persille sauce, grøntsager og kartofler Fersken & Pære m/fl.skum, chokodrys

Onsdag 24/10 Glaseret skinke med flødekartofler, salat og skysauce Yoghurt med musli

Torsdag 25/10 Hakkebøf med mild pebersauce, kartofler og bønner Pizzasnegl med salat

Fredag 26/10 Svinekotelet med paprika sauce og ris salat Øllebrød med flødeskum

Lørdag 27/10 Gryderet med champignons og pølser. Hertil ris Pæretærte med flødeskum

Søndag 28/10 Rullesteg m. persille, grøntsager, kartofler og brun sauce Kirsebærtrifli

Mandag 29/10 Tartelet med fiskeboller i asparges sauce Karry suppe med kyllinge stykker

Tirsdag 30/10 Toscanasnitzel med grønsager, skysauce og kartofler Solbær moussè med flødeskum

Onsdag 31/10 Flæskesteg med brun sauce, rødkål og kartofler  Appelsin ris

Torsdag 1/11 Paneret flæsk med hvide kartofler, persille sauce og karotter Gul Budding med saftsauce

Fredag 2/11 Leverstroganoff med kartoffelmos og rødbeder Kartoffel-porre suppe med brød

Lørdag 3/11 Pølser med varm kartoffelsalat, sennep og ketchup Frugtsalat med chokolade i flødeskum 

Søndag 4/11 Braiseret oksekød med urter, sauce og hvide kartofler Ymerfromage med saftsauce

Mandag 5/11 Kalkun Gordon bleu med peber sauce og stegte kartofler Minestronesuppe med brød

Tirsdag 6/11 Bøf Lindstrøm med kartofler og sky sauce Hønsesalat med brød

Onsdag 7/11 Græsk farsbrød med kryddersauce, hvide kartofler og rosenkål Frugtsuppe med Corn Flakes

Torsdag 8/11 Fiskefrikadeller med tomatsauce, ærter og kartofler Fyldt pandekage med skinke og spinat

Fredag 9/11 Gule ærter m. flæsk, medisterpølse, kartofler, sennep, rødbeder Chokolademuffins

Lørdag 10/11 Andelår med rødkål, skysauce, kartofler og asier Hindbær roulade med flødeskum

Søndag 11/11 Benløse fugle i brun sauce, kartofler og grøntsager Fløderand med kirsebærsovs

Mandag 12/11 Boller i karrysauce med løse ris og kartofler Hønsekødsuppe med brød

Tirsdag 13/11 Biksemad med sauce bearnaise og rødbeder Blommegrød med mælk

Onsdag 14/11 Fiskerand med hollandaise sauce, kartofler og broccoli Drømmekage

Torsdag15/11 Jægerens kotelet i fad med kartoffelmos Skinkestang med salat
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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