
 
 

G = gluten / L = laktose / SV = svinekød 

MENU HOS SPISERIET8000 - UGE 21 
 
MANDAG 

KOLDE ANRETNINGER 
× Chorizo serveret med grøn salsa tilsat avocado (sv) 
× Hønsesalat med rødbede, nødder og æble (L) 
× Salat af røget makrel, radiser, agurk og purløg (L) 

 
DET VARME 
× BBQ marineret svinefilet med kartoffelsalat vendt med hytteost og peberfrugtpesto (SV,L) 

 
GRØNT OG SALAT 
× Sprød blomkålssalat med tørrede abrikoser, kapers, estragon og sprøde græskarkerner 
× Salat med stegt hvidkål, gulerod og ærter 

 
MIBBAGVÆRK 
× Koldhævede surdejshvedebrød og rugbrød (G) 

 
TIRSDAG 

KOLDE ANRETNINGER 
× Rullepølse serveret med italiensk salat (SV) 
× Æggesalat vendt med rød peber og krydderurter og serveret med bacon på toppen (L) 

 
DET VARME 
× Chili sin carne serveret med nachos chips og kold cremefraiche (L) 

 
GRØNT OG SALAT 
× Broccolisalat med quiona og cherrytomater vendt med ramsløgspesto – soltørrede oliven på toppen 
× Blandet salat med agurk, radiser og peberfrugt 

 
OSTE 
× Vores gode ost fra JAMAost serveret med solbærmarmelade tilsmagt med lakrids (L) 

 
MIBBAGVÆRK 
× Koldhævede surdejshvedebrød og rugbrød (G) 

ONSDAG 
KOLDE ANRETNINGER 
× Dyrlægens natmad serveret med sky og rå løg (SV) 
× Rejesalat vendt med ærter og sprød blomkål serveret med tomatsalat på toppen (L) 

 
DET VARME 
× Ovnstegt hamburgerryg serveret med stegt spidskål – og pisket persillesmør (SV,L) 

 
GRØNT OG SALAT 

                           . Couscous med urter og valnødder 
                           . Melonsalat med syrlig dressing og syltet fennikel 

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



 
 

G = gluten / L = laktose / SV = svinekød 

 
TORSDAG.  KR. HIMMELFARTSDAG - LUKKET 
 
 
 
 
 
 

 
FREDAG      

KOLDE ANRETNINGER 
Røget okseinderlår serveret med estragonmayonnaise og syltede svampe 

                          Lakserilette  med æble, dild og purløg (L) 
 
DET VARME 
Spinattærte bagt med skinke og løg serveret med kold krydderurtedip (G,L,SV) 
 
GRØNT OG SALAT 
Pastasalat vendt med tomatpesto, agurk, oliven og solsikkekerner (G) 
Tomatsalat med peberfrugt, løg, feta og frisk basilikum (L) 
 
DESSERT 
Sprød skal med fyld af ostecreme - drysset med hakket nødder (G,L) 

 
MIBBAGVÆRK 
Koldhævede surdejshvedebrød  

 
G = gluten / L = laktose / SV = svinekød 
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