
 
 

G = gluten / L = laktose / SV = svinekød 

MENU HOS SPISERIET8000 - UGE 41 
 
MANDAG 

KOLDE ANRETNINGER 
× Salami Napoli serveret med oliven tapenade og rucola (SV) 
× Paté serveret hjemmesyltede rødbeder (SV) 
× Den klassiske æggesalat tilsmagt med karry og drysset med purløg (L) 

 
DET VARME 
× Klassisk dansk frikadelle serveret med rødkål og hjemmesyltede agurkesalat (SV,G,L) 

 
GRØNT OG SALAT 
× Kornsalat med syltede hokkaido, squash og mozzarella (G,L) 
× Salater med blomkål, gulerod og grøn peber 

 
MIBBAGVÆRK 
× Koldhævede surdejshvedebrød og rugbrød (G) 

 
TIRSDAG 

KOLDE ANRETNINGER 
× Kalkunbryst serveret med flækærte humus og bagte cherrytomater 
× Hønsesalat med bacon og brøndkarse (L) 

 
DET VARME 
× Teriyakimarineret kylling med nudler, sesam, stegt kål, koriander og tomater (G) 

 
GRØNT OG SALAT 
× Råkost af rødkål, grønkål, æbler og valnødder  
× Salat af bagte, syltede og rå rodfrugter 

 
OSTE 
× Vores gode ost fra JAMAost serveret med vindruer (L) 

 
MIBBAGVÆRK 
× Koldhævede surdejshvedebrød og rugbrød (G) 

ONSDAG 
KOLDE ANRETNINGER 
× Dyrlægens natmad serveret med sky, rå løg og karse (SV) 
× Røget makrelmousse vendt med radiser og agurk (L) 

 
DET VARME 
× Svensk pølseret serveret med purløg (SV,L,G) 

 
GRØNT OG SALAT 

                           . Blandet salater med agurk, tomat, majs og ærter 
                           . Nordisk kålsalat 

 
DET SØDE ELEMENT 
× Kakao/kokos snitte fra MIBbagværk (G, L) 
 
MIBBAGVÆRK 
× Koldhævede surdejshvedebrød og rugbrød (G) 



 
 

G = gluten / L = laktose / SV = svinekød 

 
TORSDAG 

KOLDE ANRETNINGER 
× Oksepastrami serveret med rødbedepickles og peberrod 
× Tunsalat med limevinaigrette og edamamebønner 

 
DET VARME 
× Ungarsk gullasch med oksekød, majroer, gulerod og kartofler (G,L) 

 
GRØNT OG SALAT 
× Salat med bønner, rødløg og semidried tomater 
× Rødbedesalat med quinoa og fetaost (L) 

 
OSTE 
× Vores gode oste fra JAMAost serveret portvinsglaserede perleløg (L) 
 
MIBBAGVÆRK 
× Koldhævede surdejshvedebrød og rugbrød (G) 
 

 
FREDAG     

KOLDE ANRETNINGER 
× Charcuteri anretning serveret med sylt, tapenade og dip (SV,L) 
× Mini skal med fyld af rød hytteostcreme (G,L) 

 
DET VARME 
× Pasta bolognese (G) 

 
GRØNT OG SALAT 
× Salat med røde, gule og grønne tomater og oliven 
× Spidskålssalat med blomkål, korn og hindbær  
 
MIBBAGVÆRK 
× Koldhævede surdejshvedebrød og rugbrød (G) 
 
 

 
G = gluten / L = laktose / SV = svinekød 
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