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Dagens varme: Bolognese af økologisk okse   

Tilbehør: Spaghetti, basilikumspesto og parmesan 

Den grønne: Ristede champignon i tomatsauce 

Salat #1: Salat med iceberg, bagte peberfrugter og parmesan 

Salat #2: Fennikelsalat med æble, balsamico og egen honning 

Dagens kolde anretning: Økologiske ”pil selv æg” med karse og mayo 

Grøntgnaver: Cherrytomat 

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

 

Dagens varme: Urtestegt kalkunbryst med ramsløg og brødkrumme 

Tilbehør: Små kartofler og svampesauce 

Den grønne Stegte blomkål med ramsløg 

Salat #1: Blomkålssalat med sennep og ristet hørfrø  

Salat #2: Bulgursalat med agurk og oliven 

Dagens kolde anretning: Hamburgerryg af frilandsgris med italiensk salat 

Grøntgnaver: Agurk 

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

 

Dagens varme: Hj. lavet medister af økologisk Bertels gris med ramsløgsgremolata  

Tilbehør: Perlebyg”otto” med høost og urter 

Den grønne: Citronstegte squash med ramsløgsgremolata 

Salat #1: Gulerodssalat med karse, hytteost og saltmandel 

Salat #2: Hjertesalat med nedkogt æbleeddike og ristet sesam 

Dagens kolde anretning: Saltet oksebryst med rødbedepickles og rå løg 

Grøntgnaver: Peberfrugt 

Det daglige brød: Vores økologiske surdejsbrød, kernerugbrød og dansk smør 

 

Dagens varme: Kylling Danoise med nye kartofler og skysauce 

Tilbehør: Rabarberkompot og agurkesalat 

Den grønne: Stegte knoldselleri med brunet smør og hasselnød 

Salat #1: Broccolisalat med honning/sennepsdressing og ristet solsikke 

Salat #2: Mormorsalat med citronfløde, syltet havtorn og pære 

Dagens kolde anretning: Spegepølse med remoulade og ristede løg 

Grøntgnaver: Gulerod 

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

 

Dagens varme: Pulled beef burger med tomat/løgrelish 

Tilbehør: Rødkåls/æbleslaw og burgerboller 

Den grønne: Stegte portobello burger med tomat/løgrelish 

Salat #1: Bagte søde kartofler med saltost og spinat 

Salat #2: Ærtesalat med agurk og urteolie 

Dagens kolde anretning: Æggesalat med håndpillede koldvandsrejer og karse 

Grøntgnaver: Peberfrugt 

Det daglige brød: Vores økologiske rugbrød, surdejsbrød og dansk smør 
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 Følg tilvirkningen af jeres daglige frokost på Instagram: @gastrocateringviborg 


