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Dagens varme: Ramsløgsstegte kalkunbryster med brændt citron 

Tilbehør: Gnocchi og ramsløgscreme 

Den grønne: Ramsløgsstegte squash med brændt citron 

Salat #1: Cous cous salat med urter, saltost og soltørret tomat 

Salat #2: Citronvendt hvidkål med mandler, rosmarin og hytteost 

Dagens kolde anretning: Tørret skinke med pesto og sylt 

Grøntgnaver: Agurk 

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

 

Dagens varme: Laksetærte med spinat og saltost  

Tilbehør: Økologiske ris  

Den grønne: Laksetærte med spinat og saltost 

Salat #1: Pastasalat med mild chili olie, ærter og ristede kerner 

Salat #2: Blomkål vendt med fraiche, purløg og sennep 

Dagens kolde anretning: Vores hj. røgede svinemørbrad med æggestand og syltet asparges 

Grøntgnaver: Økologisk gulerod 

Det daglige brød:  Økologisk rugbrød, surdejsbrød og dansk smør 

 

 

Dagens varme: Kødboller med skysauce og tyttebær 

Tilbehør: Luftig kartoffelmos 

Den grønne: Grøntsags”deller” med grøn sauce og tyttebær 

Salat #1: Honningbagte persillerødder med hassel og salater 

Salat #2: Hjertesalat med persillefraiche, ærter og boghvede 

Dagens kolde anretning: Skinkesalat med sennep, løg og karse 

Grøntgnaver: Agurk 

Det daglige brød:  Økologisk surdejsbrød, rugbrød og dansk smør 

 

Dagens varme: Okse rogan josh med mandel og yoghurt 

Tilbehør: Basmatiris 

Den grønne: Champignon rogan josh med mandel og yoghurt 

Salat #1: Gulerodssalat med røde linser, granatæble og mynte 

Salat #2: Kikærtesalat med tikka masala, agurk og spinat 

Dagens kolde anretning: Tunsalat med hytteost og citron 

Grøntgnaver: Ananas 

Det daglige brød:  Vores økologiske rugbrød, indisk fladbrød og dansk smør 

 

Dagens varme: Krebinet af Hopballe Mølle kylling med røget løgpuré 

Tilbehør: Stegte kartofler og bagt tomat 

Den grønne: Svampekrebinet med røget løgpuré 

Salat #1: Bagte knoldselleri med rosmarin, feld og æble 

Salat #2: Tomat/quinoasalat med rødløg og timian 

Dagens kolde anretning: Oksebryst med pimentmayo og cornichons  

Grøntgnaver: Cherrytomat 

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


