
 

Mandag 

Rulle af rødspætte med souffle af torsk hertil karse, hummermayonnaise og malt 

Storebælts svar på klassikeren kartoffel-porresuppe med multe, røgede kartofler og porreolie 

Braiseret lamme skank med kartoffelkompot og svampe 

Oste fra danske osterier med kompot, sprødt og knækket brød af økologiske kerner 

Danske pærer i variation 

 

Tirsdag 

Terrin af danske sensommergrise med syltede rødløg, svampe og creme af brændt havgus  

Rulle af rødspætte med souffle af torsk hertil karse, hummermayonnaise og malt 

Sprængt and med gulerødder, risotto af perlebyg og danske svampe 

Oste fra danske osterier med kompot, sprødt og knækket brød af økologiske kerner 

Danske blommer serveret som sorbet med brownie hertil blød og sprød marengs 

 

Onsdag 

Gravad limousinekvæg med danske jordskokker i variation 

Terrin af danske sensommergrise med syltede rødløg, svampe og creme af brændt havgus  

Meunierestegt skærising med persillerodspure, sensommergrønt, friterede kapers og brunet 

økologisk smørsauce med citronskal  

Oste fra danske osterier med kompot, sprødt og knækket brød af økologiske kerner 

Panna Cotta med lakrids og hindbær 

 

 

 



 

Torsdag 

Hvidløgsgravad laks med danske tomater, æbler og sennepsdressing 

Gravad limousinekvæg med danske jordskokker i variation 

”Kylling på dansk” med rabarber og agurk 

Oste fra danske osterier med kompot, sprødt og knækket brød af økologiske kerner 

Mazarin med saltede mandler, stikkelsbærsorbet  og sprød marengs 

 

 

Fredag 

Røget unghanebryst på sprød toast med grøn peberrodsskum 

Hvidløgsgravad laks med danske tomater, æbler og sennepsdressing 

Mørbrad og kæbe fra grisene på friland med syltet hokkaido og sensommer grønt 

Oste fra danske osterier med kompot, sprødt og knækket brød af økologiske kerner 

Fragilité med hvid chokolademousse, hyldebærgele og hyldebærsorbet 

 

Lørdag 

Storebælts svar på klassikeren kartoffel-porresuppe med multe, røgede kartofler og porreolie 

Røget unghanebryst på sprød toast med grøn peberrodsskum 

Rosastegt tyksteg og sprøde brisler af kalvene fra friland, couscous af danske blomkål, danske 

bønner, syltede gulerødder og kraftig rødvinssauce. 

Oste fra danske osterier med kompot, sprødt og knækket brød af økologiske kerner 

Vaniljefromage med honning, lakridsmandler og brombær 

 


