
 
 

G = gluten / L = laktose / SV = svinekød 

Menuen kan afvige fra menuen på martinib.dk for at imødekomme ønsker i Pakhusene.  

MENU HOS MIBpakhusene - UGE 12 
 

HVER DAG GRØNT, BRØD & OST 

 Stor bland-selv-salat-buffet 
 Lækre oste (L) og tilbehør, fx kiks, kompot og nødder i sirup 
 Koldhævede surdejshvedebrød og rugbrød fra MIBbagværk (G) 

 
 

MANDAG KOLDE ANRETNINGER 
 Pastrami og salsa verde 
 Kyllingepålæg og hokkaidocreme (L) 

 
DET VARME 
 Paneret fiskefilet, citron og remoulade til rugbrød (G) 
 
VEGETAR 

 Galette med grønt (G) 
 

GRØNT & SALAT 
 Gulerodssalat med spidskål og ristede græskarkerner 
 Broccolisalat med blomkål og sennepsvinaigrette 

 

TIRSDAG KOLDE ANRETNINGER 
 Italiensk salami og olivensalat med ruccola (SV) 
 Røget laks, agurk og rødløg 

 
DET VARME 

 Cacio e pepe med bacon – pasta med ost og peber (SV, G, L) 
 
VEGETAR 
 Surdejstoast med scrambled tofu og bagte tomater (G) 

 
GRØNT & SALAT 
 Salat af haricots verts, rødløg, tomat og salatost (L) 
 "Brændt" rosenkål, squash, peberfrugt og rugbrødscroutons (G) 

 

ONSDAG KOLDE ANRETNINGER 
 Rullepølse, løgpuré, mayo og urter (SV) 
 Fiskefrikadeller og remoulade (L, G) 

 
DET VARME & VEGETAR 
 Cremet tomatsuppe med rosmarin (L) og brød til (G) 
 
GRØNT & SALAT 
 Couscous-salat med blomkål, tørrede abrikoser, mandler og urter (G) 
 Grønkålssalat med pære og porrepesto 

 
DET SØDE ELEMENT 
 Kransekage fra MIBbagværk 
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HVER DAG GRØNT, BRØD & OST 

 Stor bland-selv-salat-buffet 
 Lækre oste (L) og tilbehør, fx kiks, kompot og nødder i sirup 
 Koldhævede surdejshvedebrød og rugbrød fra MIBbagværk (G) 

 

 

TORSDAG  KOLDE ANRETNINGER 
 Skinke og fennikel i honningvinaigrette (SV) 
 Sprængt oksebryst, sky og rå løg 

 
DET VARME 
 Butter chicken og brune ris (L) 
 
VEGETAR 
 Broccolitærte (G, L) 
 
GRØNT & SALAT 
 Bedesalat med gulbeder, rødbeder og bønner 
 Gulerodssalat med granatæble, persille og nødder 

 

FREDAG     KOLDE ANRETNINGER 
 Charcuteri, ost, syltede og friske grøntsager, tapenade og oliven (SV, L) 

 
DET VARME 
 Braiserede spoleben og kartofler (SV) 
 
VEGETAR 
 Bagt aubergine med svamperagout 
 
GRØNT & SALAT 
 Caesar salad (G, L) 
 MIB’s fredagssalat 

WWW.MARTINIB.DK 

 


