
 
 

G = gluten / L = laktose / SV = svinekød 

MENU HOS SPISERIET8000 - UGE 12 
 
MANDAG 

KOLDE ANRETNINGER 
× Krydret røget okseinderlår serveret med (kompot af knoldselleri og syltede sennepskorn (L,V) 
× Æggesalat med forårsløg og urtecreme (L,V) 
× Leverpostej serveret med krydderasier og frisk timian på toppen (SV,G,L) 

 
DET VARME 
× Krydderstegt nakkefilet serveret med kartoffelsalat vendt i pesto med semidried tomater (SV) 

 
GRØNT OG SALAT 
× Krydderurte tabbouleh af perlebyg med agurk og radiser (G,V) 
× Grønne og røde salater med spidskål, blomkål og ærter (V) 

 
MIBBAGVÆRK 
× Koldhævede surdejshvedebrød og økologisk rugbrød (G) 

TIRSDAG 
KOLDE ANRETNINGER 
× Sønderjysk spegepølse (SV) serveret med krydret rød pebercreme (V) 
× Kyllingepålæg serveret med (flødeostecreme vendt med urter (L,V) 

 
DET VARME 
× One pot: pasta med stegt kylling og forårsgrønt i cremet sauce (G,L) 

 
GRØNT OG SALAT 
× Nordisk kålsalat med blå birkes, nødder og tranebær (V)   
× Salat med broccoli, gule beder og syltede rødløg (V) 

 
OSTE 
× Brie fra JAMAost serveret med æblesirup tilsmagt med rosmarin – drysset med sprøde mandler (L,V) 

 
MIBBAGVÆRK 
× Koldhævede surdejshvedebrød og økologisk rugbrød (G) 

ONSDAG 
KOLDE ANRETNINGER 
× Røget filet serveret med æggestand og grøn peber (L,SV) 
× Bagt laks på bund af baby salater serveret med dildcreme (L) 

 
DET VARME 
× Forårsfrikassé med kalv, gulerødder, ærter og selleri serveret med hvide persillekartofler (G,L) 

 
GRØNT OG SALAT 
× Salat med bønner, mozzarella og purløg (L,V) 
× Rødbedesalat med appelsin, syltet valnød, druer og bitre salater (V) 

 
DET SØDE ELEMENT 
× Kransekage fra MIBbagværk  
 
MIBBAGVÆRK 
× Koldhævede surdejshvedebrød og økologisk rugbrød (G) 

 



 
 

G = gluten / L = laktose / SV = svinekød 

TORSDAG 
KOLDE ANRETNINGER 
× Kalkunsalami serveret med (ajvar af auberginer (V) 
× Bondesalat med bacon og timian (L,SV) 

 
DET VARME 
× Kylling a la chop suey serveret med basmati ris  

 
GRØNT OG SALAT 
× Middelhavssalat med tomater, agurk, peberfrugt, rødløg, kapers og feta (L,V) 
× Hvedekernesalat tilsmagt med grøn urteolie (G,V) 

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

 
FREDAG 

KOLDE ANRETNINGER 
× Lammerullepølse serveret med myntesky og klassiske mayonnaise 
× Spicy kalkunsalat vendt med majs og blomkål (L) 

 
DET VARME 
× Moussaka af okse, auberginer og kartofler - med duft og smag af Grækenland og forårssol (G,L) 

 
GRØNT OG SALAT 
× RAW-salat med radiser, rød peber og bladselleri (V) 
× Kålsalat med karrydressing tilsmagt med mangochutney (L,V) 
 
MIBBAGVÆRK 
× Koldhævede surdejshvedebrød og økologisk rugbrød (G) 
 
 

 
G = gluten / L = laktose / SV = svinekød / V = vegetar 

 
 
 

WWW.MARTINIB.DK 

 


