
 
 

G = gluten / L = laktose / SV = svinekød 

MENU HOS SPISERIET8000 - UGE 48 
 
MANDAG 

KOLDE ANRETNINGER 
× Salami serveret med chutney af peberfrugt og løg (SV) 
× Italiensk mortadella serveret med grøn oliventapenade (SV) 
× Kryddersild med dildpesto og syltede rødløg (L) 

 
DET VARME 
× Grov fiskefrikadelle serveret med kold spinatcreme tilsmagt med lime (G,L) 

 
GRØNT OG SALAT 
× Salat med bagte kartofler, blomkål og urtepesto  
× Blandet salat med hvidkål, gulerod og squash  

 
MIBBAGVÆRK 
× Koldhævede surdejshvedebrød og rugbrød (G) 

 
TIRSDAG 

KOLDE ANRETNINGER 
× Røget filet serveret med svampemayonnaise og syltede spidskål (SV) 
× Cremet tunsalat vendt med løg og majs (L) 

 
DET VARME 
× Kylling i cremet tomatsauce med løg, peberfrugt og ærter serveret med ris 

 
GRØNT OG SALAT 
× Rødkål med fennikel, agurk og salatløg   
× Coleslaw vendt med grønkålspesto 

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

 
MIBBAGVÆRK 
× Koldhævede surdejshvedebrød og rugbrød (G) 

ONSDAG 
KOLDE ANRETNINGER 
× Rullepølse serveret med rødbedetzatziki og cornichoner (SV,L) 
× Ørredmousse på salatbund serveret med bagte cherrytomater og limebåd (L) 

 
DET VARME 
× Glaseret hamburgerryg serveret med grønlangkål (G,L,SV) 

 
GRØNT OG SALAT 

                           . Rodfrugtsalat med linser og cæsar-dressing 
                           . Klassisk salat med agurk, tomat og majs 

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



 
 

G = gluten / L = laktose / SV = svinekød 

 
TORSDAG 

KOLDE ANRETNINGER 
× Pastrami serveret med krydret rød pebercreme  
× Kalkunpålæg serveret med sellerikompot og syltede gulerødder (L) 

 
DET VARME 
× Cottagepie med oksekød og grøntsager (L) 

 
GRØNT OG SALAT 
× Spidskålssalat med æbler, mandler og sesam 
× Ovnbagt rødbedesalat med salatost på toppen (L) 

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

 
FREDAG     

KOLDE ANRETNINGER 
× Kyllingebryst med urter serveret med creme af ristet majs tilsmagt med lime, chili og persille 
× Røget laks serveret med æble/peberrodssalat (L) 

 
DET VARME 
× Krydret oksekød med jalapenos serveret med tacoskaller (2 stk.) og guacamole (L) 

 
GRØNT OG SALAT 
× Salat med squash, rød peber, løg, bagte svampe og mozzarellaost (L) 
× Rissalat med ristede kikærter og friske krydderurter 
 
MIBBAGVÆRK 
× Koldhævede surdejshvedebrød og rugbrød (G) 
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