
 
 

G = gluten / L = laktose / SV = svinekød 

MENU HOS SPISERIET8000 - UGE 49 
 
MANDAG 

KOLDE ANRETNINGER 
× Kalkunbryst med chili/paprika serveret med (grøn bønnedip (V) 
× Skinkesalat med hytteost, selleri og æbler (SV,L) 
× Paté serveret med asier og syltede tranebær (SV) 

 
DET VARME 
× Tarteletter (2 stk.) serveret med høns i asparges og drysset med persille (G,L) 

 
GRØNT OG SALAT 
× Kålsalat med balsamico og parmesan (L,V) 
× Kornsalat med variation af bønner, røde og grønne salater (G,V) 

 
MIBBAGVÆRK 
× Koldhævede surdejshvedebrød og rugbrød (G) 

 
TIRSDAG      

KOLDE ANRETNINGER 
× Æg serveret med citronmayonnaise og agurkespaghetti (V)  
× Spegepølse (SV) serveret med remoulade og ristet løg  

 
DET VARME - vegetar 
× Mexicansk pastaret med bønner, kikærter og vintergrøntsager - tilsmagt med varme krydderi (G) 

 
GRØNT OG SALAT 
× Kulørt linsesalat med hytteost (L,V)  
× Blandet kålsalat med bagt fennikel og klementiner (V) 

 
OSTE 
× Vores gode ost fra JAMAost serveret med peberfrugt (L,V) 

 
MIBBAGVÆRK 
× Koldhævede surdejshvedebrød og rugbrød (G) 

ONSDAG 
KOLDE ANRETNINGER 
× Dyrlægens natmad serveret med rå løg og sky (SV) 
× Kalkunsalat med sprøde blomkål og søde ananas (L) 

 
DET VARME 
× Bøf stroganoff serveret med knuste kartofler - bagt med hvidløg (G,L) 

 
GRØNT OG SALAT 

                           . Rødkålssalat vendt med kirsebærcreme (L,V) 
                           . Grønne salat med broccoli, edamame bønner og gul peber (V) 

 
DET SØDE ELEMENT 
× Blåbær muffins fra MIBbagværk (G,L,V) 
 
MIBBAGVÆRK 
× Koldhævede surdejshvedebrød og rugbrød (G) 



 
 

G = gluten / L = laktose / SV = svinekød 

 
TORSDAG 

KOLDE ANRETNINGER 
× Chorizo (SV) serveret med artiskokcreme (V) 
× Fiskesalat med røget hellefisk, flødeost og friske krydderurter (L) 

 
DET VARME 
× Sprødstegt kyllingefilet serveret med ragout af sæsons grøntsager tilsmagt med karry 

 
GRØNT OG SALAT 
× Græskarsalat med syltede og bagte græskar og knas på toppen (V) 
× Grønkålssalat med friske frugter og nødder (V) 

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

 
FREDAG     

KOLDE ANRETNINGER 
× Charcuteri fad med passende tilbehør 
× MIB`s karry humus (V) 

 
DET VARME 
× Langtidsstegt okselårtunger med timian og hvidløg serveret med ovnstegte kartofler og kold 

sauce choron dip (L) 
 

GRØNT OG SALAT 
× Salat med gulerod, blomkål og kardemommesyltede æbler (V) 
× Bønnesalat med grønne bønner, rødløg, soltørrede tomater og feta (L,V) 
 
MIBBAGVÆRK 
× Koldhævede surdejshvedebrød og rugbrød (G) 
 
 

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