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Dagens varme: Cremet skinkegryde af Dansk Landgris med champignon, østershatte og løg 

Lunt tilbehør:  Økologiske ris og bagte æbler 

Salat #1: Bagte persillerødder med citron og persille 

Salat #2: Marineret hvidkål med hytteost og hørfrø  

Dagens kolde anretning:  Koldrøget laks med æg royal og dampet skorzoné 

Grøntgnaver: Gulerødder 

Det daglige brød: Koldhævet økologisk surdejsbrød, surdejsrugbrød og Thise smør 

 

Dagens varme: ”Kylling i karry” – kyllingekødboller i kokos/karrysauce  

Tilbehør: Basmatiris og chutney 

Salat #1: Bagte gulerødder med ristede jordnødder, saltost og karse 

Salat #2: Kikærtesalat med grønkål, æbleeddike, spidskommen og rapsolie 

Dagens kolde anretning: Hamburgerryg med italiensk salat 

Grøntgnaver: Æbler 

Det daglige brød:  Vores økologiske fuldkornsbrød, smør fra Thise og surdejsrugbrød 

 

Dagens varme: Hakkebøf af Nordjysk Naturkød med madagaskar pebersauce 

Tilbehør: Små stegte kartofler og bagte tomater 

Salat #1: Bagte rødbeder med solbærdressing, røgost og valnødder  

Salat #2: Broccolisalat med sennepsdressing, syltet løg og æble 

Dagens kolde anretning: Hammelsalami med hj. lavet remoulade og ristede løg 

Grøntgnaver: Agurk 

Det daglige brød:  Vores økologiske surdejsbrød 

 

Dagens varme: Brasiliansk Fejioda- med sorte bønner, røget bacon, Nordjysk naturkød og tomat.  

Tilbehør: ”Dirty rice”- Ris og linser kogt i oksebouillon 

Salat #1: Edamammebønner, tomat og hvidløg 

Salat #2: Bulgursalat med løg, lime og chili 

Dagens kolde anretning: Polentapaneret mørksej med tomatpulver, citron og kapers/urtemayo  

Grøntgnaver: Gulerod 

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

 

Dagens varme: Crispy chicken burger med pankopaneret kylling 

Tilbehør: Urtemayo, rødbedepickles og tomatchutney 

Salat #1: Burgertilbehør 

Salat #2: Bagt kartoffelsalat med rødløg, sennep og kapers 

Dagens kolde anretning: Skinkesalat med karry, purløg og asparges 

Grøntgnaver: Cherrytomat 

Det daglige brød:  Kartoffelbrioche, vores økologiske rugbrød og Thise smør  
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