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Dagens varme: Timianstegt kalkun med urtesauce og grillet aubergine 

Lunt tilbehør:  Kartoffelmos med hytteost 

Salat #1: Citronmarineret knoldselleri, æble, birkes og hjertesalat 

Salat #2: Solbærvendt rødkål med saltmandel 

Dagens kolde anretning:  Vores hjemmelavede frilandsrullepølse med rå løg og karse 

Grøntgnaver: Gulerod 

Det daglige brød: Vores økologiske surdejsbrød, surdejsrugbrød og Thise smør 

 

Dagens varme: Boller i karry på frilandsgris- Gastro style 

Tilbehør: Økologiske ris, karrysauce og æble/mangochutney 

Salat #1: Bagte danske æbler med salater og perlebyg 

Salat #2: Broccolisalat med tranebær, creme fraiche og solsikke 

Dagens kolde anretning: Mørksej med røgost og ærter 

Grøntgnaver: Tørret og ristet kokos og jordnødder 

Det daglige brød:  Vores surdejsbrød, dansk smør og økologisk rugbrød  

 

Dagens varme: ”Coq au vin” på dansk kylling med perleløg og bacon  

Tilbehør: Kartoffelgratin med fraiche, rodfrugter og rosmarin 

Salat #1: Hvid bønnesalat med artiskok, basilikum og koldpresset olivenolie 

Salat #2: Pastasalat med pinjekerner, endive og estragon  

Dagens kolde anretning: Saltet skinke med tomatmayo og sylt 

Grøntgnaver: Piment 

Det daglige brød:  Surdejsbaguette, Thise smør og surdejsrugbrød  

 

Dagens varme: African Peanut Stew- med sød kartoffel og ingefær 

Tilbehør: Ris, sesamyoghurt og babyspinat 

Salat #1: Blomkål/linsesalat med agurk og ristet sesam 

Salat #2: Grov cous-cous med æble, spidskommen og kørvel  

Dagens kolde anretning:  Kyllingesalat med karry, purløg og champignon 

Grøntgnaver: Ananas  

Det daglige brød:  Afrikansk ”bålbrød”, luftig kvark og surdejsrugbrød 

 

Dagens varme: ”Byg selv burger” med bøf af Nordjysk Naturkød og bagte små kartofler 

Tilbehør: Vores kartoffelbrioche, hj. lavet ketchup, sylt og sennepsmayo 

Salat #1: Burgertilbehør- salat, tomat og rå løg  

Salat #2: Bagte søde kartofler med chili og sennepsolie 

Dagens kolde anretning: Hamburgerryg med italiensk salat 

Grøntgnaver: Cherrytomat 

Det daglige brød:  Surdejsbrød, Thise smør og surdejsrugbrød  
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 Følg tilvirkningen af jeres daglige frokost på Instagram: @gastrocateringviborg 


