
 
 

G = gluten / L = laktose / SV = svinekød 

MENU HOS SPISERIET8000 - UGE 43 
 
MANDAG 

KOLDE ANRETNINGER 
× Kalkunpålæg serveret med oliventapenade 
× Røget filet serveret med æggestand og asparges (SV,L) 
× Kyllingesalat med ristede svampe og syltede cherrytomater på toppen (L) 

 
DET VARME 
× Mørbradbøffer (2 stk.) i svampesauce serveret med asier (SV,L,G) 

 
GRØNT OG SALAT 
× Salat af bagte kartofler, savoykål, agurk og rødløg 
× Blandet salat med blomkål, edamamebønner og gulerod 

 
MIBBAGVÆRK 
× Koldhævede surdejshvedebrød og rugbrød (G) 

 
TIRSDAG 

KOLDE ANRETNINGER 
× Kylling med soltørret tomat serveret med creme af jordskokker og syltede rødløg 
× Makrel i tomat vendt med rødløg, citronmayonnaise og frisk dild 

 
DET VARME 
× Spicy kålgryde med oksekød, persillerødder og porrer 

 
GRØNT OG SALAT 
× Middagssalat med hvide bønner og ost (L)  
× Salat med perlebyg, broccoli, bagte tomater og ristede græskarkerner (G) 

 
OSTE 
× Vores gode ost fra JAMAost serveret med sprøde kiks (G,L)  

 
MIBBAGVÆRK 
× Koldhævede surdejshvedebrød og rugbrød (G) 

ONSDAG 
KOLDE ANRETNINGER 
× Roastbeef serveret med remoulade, ristede løg og høvlet peberrod 
× Leverpostej serveret med bacon og surt (SV) 

 
DET VARME 
× Kogt røget skinke serveret med flødekartofler (SV,L) 

 
GRØNT OG SALAT 

                           . Savoykål med æbler, fennikel og hasselnødder 
                           . Rødbedecarpaccio med luftig fløde (L) 

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



 
 

G = gluten / L = laktose / SV = svinekød 

 
TORSDAG 

KOLDE ANRETNINGER 
× Oksebryst serveret med gulerodspesto og basilikum 
× Pålægssalat af pulled chicken og urtecreme  

 
DET VARME 
× Kylling og grønkål i karry serveret med ris 

 
GRØNT OG SALAT 
× Saltet hvidkål med vilde poppede ris 
× Grøn salat med spidskål, broccoli og pærer 

 
OSTE 
× Vores gode oste fra JAMAost serveret med nødder og tørret frugt i sirup (L) 
 
MIBBAGVÆRK 
× Koldhævede surdejshvedebrød og rugbrød (G) 
 

 
FREDAG     

KOLDE ANRETNINGER 
× Tapas anretning med paté, ost og salami (SV,L) 
× MIB`s karryhumus 

 
DET VARME 
× Urtemarineret okse tyndstegsfilet med serveret med kartoffeltimbale og kold sauce verte (L) 

 
GRØNT OG SALAT 
× Græskarsalat med belugalinser  
× Bønnesalat med grønne bønner, feta og soltørrede tomater (L) 
 
MIBBAGVÆRK 
× Koldhævede surdejshvedebrød og rugbørd (G) 
 
 

 
G = gluten / L = laktose / SV = svinekød 
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