
 
 

G = gluten / L = laktose / SV = svinekød 

MENU HOS SPISERIET8000 - UGE 42 
 
MANDAG 

KOLDE ANRETNINGER 
× Kyllingepålæg serveret med purløgsmayonnaise 
× Æggesalat med ærter, æbler og tilsmagt med karry 
× Pastrami serveret med creme af bagte hokkaido 

 
DET VARME 
× Stegt medister serveret med karry-sennep aioli og æbleslaws (SV) 

 
GRØNT OG SALAT 
× Grov råkost med rosenkål og rødder 
× Kartofler vendt med ravigotte creme og masser af hakket krydderurter (L) 

 
MIBBAGVÆRK 
× Koldhævede surdejshvedebrød og rugbrød (G) 

 
TIRSDAG 

KOLDE ANRETNINGER 
× Spegepølse serveret med sennepspickles  
× Hytteost med rejer og syltede grøntsager (L) 

 
DET VARME 
× Paprikastegte kyllingelår serveret med ovnstegte gulerødder og cremefraiche dip (L) 

 
GRØNT OG SALAT 
× Hvidkålssalat med persille, blåbær og granatæble 
× Pasta vendt med bønnesalsa tilsat mynte og drysset med mandler (G,L) 

 
OSTE 
× Vores gode ost fra JAMAost serveret med salt crackers (G,L) 

 
MIBBAGVÆRK 
× Koldhævede surdejshvedebrød og rugbrød (G) 

ONSDAG 
KOLDE ANRETNINGER 
× Rosmarin-timian skinke serveret med æggestand og krydderurtesalat (SV,L) 
× Torskerognssalat med rød peber, ananas og dild (L) 

 
DET VARME 
× Skipperlabskovs serveret med grovkornet sennep og purløg 

 
GRØNT OG SALAT 

                           . Bagt rødbedesalat med tomater, radiser og spinatblade 
                           . Grønkålssalat med appelsin og valnødder  

 
DET SØDE ELEMENT 
× Kærlighedskranse fra MIBbagværk (G,L) 
 
MIBBAGVÆRK 
× Koldhævede surdejshvedebrød og rugbrød (G) 



 
 

G = gluten / L = laktose / SV = svinekød 

 
TORSDAG 

KOLDE ANRETNINGER 
× Kalkunpålæg serveret med auberginedip og friske agurker 
× Skinkesalat med sennep, purløg og drueagurker (SV,L) 

 
DET VARME 
× Gris og grønt i karry med pølser serveret med ris (SV,L,G) 

 
GRØNT OG SALAT 
× Salat med kinaradise, gulerod, radiser og æbler 
× Bulgursalat med urter, rødløg og grønt (G) 

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

 
FREDAG    Asiatisk inspireret menu 

KOLDE ANRETNINGER 
× Soyamarineret laks serveret med mangosalsa  
× Thai fiskefrikadelle serveret thai agurkeslat (G,L) 

 
DET VARME 
× Spring Roll med oksekød serveret med sur/sød sauce tilsat revet gulerod og ananas (G) 

 
GRØNT OG SALAT 
× Nudelsalat med broccoli, bønnespirer, ingefær og hvidløg (G) 
× Asiatisk salat med en vidunderlig dressing og drysset med peanuts 
 
MIBBAGVÆRK 
× Koldhævede surdejshvedebrød og rugbrød (G) 
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