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MAR / APRIL 2021

Dag Hovedret Biret

Tirsdag 16/3 Dampet torskefisk m/gudhjemma døppa, grønsager og kartofler Ananas og Fersken med flødeskum

Onsdag 17/3 Marineret nakkefilet med, hvide kartofler, skysauce og grøntsager Fyldt pandekage med skinke og spinat

Torsdag 18/3 Skinkekød i karrykål. Hertil kartofler Æblesuppe med cornflakes

Fredag 19/3 Biksemad med sauce bearnaise og rødbeder Pæretærte med flødeskum

Lørdag 20/3 Hakkebøf med mild pebersauce, kartofler og bønner Skovbund

Søndag 21/3 Skinke med grønlangkål, kartofler og sennep Rabarbertrifli med flødeskum 

Mandag 22/3 Fiskekrebinetter med hollandaise, grønsager og kartofler Thaisuppe med kylling

Tirsdag 23/3 Kødboller i selleri stuvning med kartofler Hindbærmoussè

Onsdag 24/3 Græsk farsbrød med kryddersauce, hvide kartofler og rosenkål Mannagrød med sukker/kanel 

Torsdag 25/3 Ungarsk gryderet med grøntsager og hvide kartofler Hyldebærsuppe med tvebakker

Fredag 26/3 Paneret flæsk med hvide kartofler, persille sauce og karotter Gulerodskage med ostecreme

Lørdag 27/3 Kylling i sur-sød sauce med kartofler og blomkål Pærer i yoghurtcreme

Søndag 28/3 Oksesteg m/skysauce, grønne bønner, tyttebær og kartofler Muldvarpeskud

Mandag 29/3 Farsbrød med porre, kartofler, grønt og sky sauce Aspargessuppe med brød

Tirsdag 30/3 Skipperlabscovs med persille. Hertil rødbeder Skinkestang med salat

Onsdag 31/3 Flæskesteg med brun sauce, rødkål og kartofler  Jordbærgrød med mælk

Torsdag 1/4 Bagt laks med hollandaise, stegte grønsager og kartofler Varm cremesuppe med solbær syltetøj

Fredag 2/4 Hamburgerryg m/aspargessauce, grønt og kartofler Dagens kage

Lørdag 3/4 Nakkekotelet med ratatouile, hvide kartofler og kryddersauce Frugtsalat med chokolade i flødeskum 

Søndag 4/4 Benløse fugle i brun sauce, kartofler og grøntsager Hindbær fromage 

Mandag 5/4 Grillkylling med svampe sauce, grønsager og stegte kartofler Gullashsuppe med brød

Tirsdag 6/4 Østindisk karrygryde med ris og kartofler Rødgrød med mælk

Onsdag 7/4 Kødrand med gulerod-ærte stuvning og hvide kartofler Øllebrød med flødeskum

Torsdag 8/4 Stegt kalvelever med bløde løg, brun sauce og kogte kartofler. Kakao budding med flødeskum 

Fredag 9/4 Dampet rødfisk med kartofler og persille sauce Hindbærroulade med flødeskum

Lørdag 10/4 Indianergryde med kartofler og rødbeder Amerikanske pandekager

Søndag 11/4 Rullesteg m. svesker, rødkål, skysauce og kartofler. Blommetrifli

Mandag 12/4 Medisterpølse m/stuvet hvidkål og kartofler Hønsekødsuppe med brød

Tirsdag 13/4 Stegt sild med rabarberkompot og kartofler Risengrød med kanel/sukker

Onsdag 14/4 Kogt oksebryst med peberrodssauce, kartofler og grønt Abrikosgrød med mælk

Torsdag15/4 Brændende kærlighed med kartoffelmos og rødbeder Rabarbersuppe med makroner
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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