
 
 

G = gluten / L = laktose / SV = svinekød 

MENU HOS SPISERIET8000 - UGE 20 
 
MANDAG 

KOLDE ANRETNINGER 
× Kalkunbryst serveret med grøn mayonnaise og syltede radiser 
× Mousse rørt af peberpaté serveret med cornichons og røde mini peber (SV,L) 
× Skinkesalat vendt med karrycreme, purløg og kapers (SV,L) 

 
DET VARME 
× Æggekage med bacon, friske tomater og purløg 

 
GRØNT OG SALAT 
× Nudelsalat med broccoli, squash, gulerod og gomadressing 
× Sprøde salater med hvidløg, citron, tørrede frugter, og knas  

 
MIBBAGVÆRK 
× Koldhævede surdejshvedebrød og rugbrød (G) 

 
TIRSDAG 

KOLDE ANRETNINGER 
× Pastrami serveret med rødbedepesto og høvlet peberrod 
× Torskerogn serveret med remoulade og citronbåd 

 
DET VARME 
× Spiseriet`s lasagnette af oksekød, tomat, grøntsager - gratineret med ost (G,L) 

 
GRØNT OG SALAT 
× Salat af grov bulgur, semi dried tomater, agurk, rødløg (G)   
× Babysalater med vandmelon, feta og ristede solsikkekerner (L) 

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

 
MIBBAGVÆRK 
× Koldhævede surdejshvedebrød og rugbrød (G) 

ONSDAG 
KOLDE ANRETNINGER 
× Roastbeef serveret med peberrodsremoulade og grillede løg 
× Kartoffelmad med tomat, mayonnaise, ristet løg og drysset med friskklippet purløg 

 
DET VARME 
× Karbonader serveret med grønærter og gulerødder – drysset med hakket persille (SV,G,L) 

 
GRØNT OG SALAT 
× Kålsalat med løg, æbler og persille 
× Rucolasalat med fennikel og puy linser 

 
DET SØDE ELEMENT 
× Kokos kakao snitte fra MIBbagværk (G) 
 
MIBBAGVÆRK 
× Koldhævede surdejshvedebrød og rugbrød (G) 



 
 

G = gluten / L = laktose / SV = svinekød 

 
TORSDAG 

KOLDE ANRETNINGER 
× Prosciutto skinke Cotto serveret med humus af grønne flækærter (SV) 
× Fiskepaté med laks og dild serveret med sauce tartare (G,L) 

 
DET VARME 
× Hawaii-gryde med kalkun serveret med løse ris (SV) 

 
GRØNT OG SALAT 
× Kikærtesalat med tomater, peberfrugt og agurk 
× Hjertesalat med appelsinmarineret gulerødder og salatløg 

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

 
FREDAG 

KOLDE ANRETNINGER 
× Charcuteri fade serveret med tapenade, syltede og frisk grønt  
× Hjemmerørt hvidløgsflødeost med krydderurter (L) 

 
DET VARME 
× Tyndstegsfilet med hvidløg og timian serveret med kold bearnaisedip og stegte kartofler (G,L) 

 
GRØNT OG SALAT 
× Bønnesalat med blomkål og krydderurter 
× Bagte rødbeder med rabarbersalat  
 
MIBBAGVÆRK 
× Koldhævede surdejshvedebrød og rugbrød (G) 
 
 

 
G = gluten / L = laktose / SV = svinekød 
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