
 
 

G = gluten / L = laktose / SV = svinekød 

MENU HOS SPISERIET8000 - UGE 3 
 
MANDAG 

KOLDE ANRETNINGER 
× Paprika mortadella serveret med mayonnaise og spirer salat 
× Leverpostej serveret med stegt bacon (SV) 
× Kogt skinke ”Cotto” serveret med æggesalat og karse (SV) 

 
DET VARME 
× Stegt paneret fiskefilet serveret med frisk citron og remoulade (G) 

 
GRØNT OG SALAT 
× Perlebyg med grønkål, æbler og hasselnødder (G) 
× Salat med grønne og sorte bønner, oliven og croutoner (G,L) 

 
MIBBAGVÆRK 
× Koldhævede surdejshvedebrød og rugbrød (G) 

 
TIRSDAG       

KOLDE ANRETNINGER 
× Kirolo kalkun-kylling serveret med ærtecreme  
× Varmrøget laks serveret med æggestand (L) 

 
DET VARME – TACO TIRSDAG 
× Bløde tacos (2 stk.) serveret med Tex Mex krydret oksekød med grønt og guacomole (G,L) 

 
GRØNT OG SALAT 
× Rustik vintersalat med gulerødder   
× Blomkålssalat med sennepsdressing 

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

 
MIBBAGVÆRK 
× Koldhævede surdejshvedebrød og rugbrød (G) 

ONSDAG 
KOLDE ANRETNINGER 
× Pastrami serveret med rødbedepickles  
× Fisketerrine med tomat serveret med hytteostcreme tilsat dild (G,L) 

 
DET VARME 
× Farserede porrer serveret med stuvede blomkål (SV,G,L) 

 
GRØNT OG SALAT 

                           . Grønne salater med broccoli, gule beder og bagte champignon 
                           . Rødkålsslaw med rødløg og rødbeder  

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



 
 

G = gluten / L = laktose / SV = svinekød 

 
TORSDAG 

KOLDE ANRETNINGER 
× Roastbeef serveret med kold kartoffelsalat (L) 
× Paté serveret med hvidløgssyltede hokkaido (SV) 

 
DET VARME 
× Sprængt kalkunbryst med ragout af vintergrønt i sur/sød peberrodssauce (L) 

 
GRØNT OG SALAT 
× Spidskål med tranebær, rosenkål, mango og mandler 
× Smuk salat af blochebeder og gulerødder 

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

 
FREDAG     

KOLDE ANRETNINGER 
× Fransk hvidløgspølse serveret med romescosauce (SV) 
× Pålægssalat af røget kylling, blomkål og æbler (L) 

 
DET VARME 
× Pasta alla carbonara med bacon og svampe (SV,G,L) 

 
GRØNT OG SALAT 
× Kartoffelsalat med grønkålscreme og syltede rødløg på toppen  
× Blandet salaten efter kokkens valg  
 
MIBBAGVÆRK 
× Koldhævede surdejshvedebrød og rugbrød (G) 
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