
 
 

G = gluten / L = laktose / SV = svinekød 

MENU HOS SPISERIET8000 - UGE 6 
 
MANDAG 

KOLDE ANRETNINGER 
× Rømerbraten (SV) serveret med mayonnaise og syltede bøgehatte 
× Æggesalat vendt med karrydressing og krydderurter (L,V)  
× De klassiske marinerede sild vendt i grøn urtedip serveret med rødløg på toppen (L) 

 
DET VARME 
× Stegt fiskefilet serveret med kraftig løgsauce tilsmagt med citrus (G,L) 

 
GRØNT OG SALAT 
× Cremet pastasalat i chilidressing med rød peber og forårsløg (G,L,V) 
× Spidskålssalat med ærter og revet butternut squash (V) 

 
MIBBAGVÆRK 
× Koldhævede surdejshvedebrød og rugbrød (G) 

 
TIRSDAG 

KOLDE ANRETNINGER 
× Paprikakalkun serveret med rødbedepesto (V) og brøndkarse 
× Skinkesalat med æbler, selleri og kapers (SV,L) 

 
DET VARME 
× Vegansk paprikagryde med peberfrugt, løg, kikærter, hvidløg og kidney bønner  

 
GRØNT OG SALAT 
× Rødkålssalat med granatæble og abrikoser – vendt med appelsinvinaigrette (V)  
× Bulgur/Quiona salat med spinat, bagte rodfrugter og hvidløg (G,V) 

 
OSTE 
× Vores gode ost fra JAMAost serveret med mandler og frugter i sirup (L,V) 

 
MIBBAGVÆRK 
× Koldhævede surdejshvedebrød og rugbrød (G) 

ONSDAG 
KOLDE ANRETNINGER 
× Oksepastrami serveret med sennepspickles og høvlet peberrod  
× Hjemmelavet hønsesalat med asparges og stegte svampe (L) 

 
DET VARME 
× Forloren hare serveret med stuvede hvidkål (SV,G,L) 

 
GRØNT OG SALAT 

                           . Røde salater med broccoli, radiser og farvede gulerødder (V) 
                           . Salat af haricot verts, løg, tomater og mozzarella (L,V) 

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



 
 

G = gluten / L = laktose / SV = svinekød 

 
TORSDAG 

KOLDE ANRETNINGER 
× Bierwurst (SV) serveret med hvidløgsmayonnaise og syltede spidskål (V) 
× Hytteostsalat med avocado, rejer og mango (L) 

 
DET VARME 
× Toptunet thaikylling med porre, svampe og hvidløg/chili/lime – hertil serveres basmati ris 

 
GRØNT OG SALAT 
× Grønne salater med grønne grøntsager og knas på toppen (V) 
× Salat af gule beder med havtorn og feta (L,V) 

 
OSTE 
× Vores gode oste fra JAMAost serveret økologiske digestive (L,G,V) 
 
MIBBAGVÆRK 
× Koldhævede surdejshvedebrød og rugbrød (G) 
 

 
FREDAG     

KOLDE ANRETNINGER 
 Hvidfiskepaté på bund af salat serveret med grøn urtecreme tilsmagt med lime (L) 
 Kyllingesalami serveret med artiskokpesto   
 
DET VARME  

                          Stegt nakkefilet (SV) marineret i barbecue serveret med dejlig sauté  
                          af vinterens grønt og rodfrugter - smagt til med timian og rosmarin 
 

GRØNT OG SALAT 
× Baby salater med jordskokker og gurkemejesyltede æbler (V) 
× Coleslaw af rødkål, hvidkål, grønkål og tørrede tranebær (L,V) 
 
MIBBAGVÆRK 
× Koldhævede surdejshvedebrød og rugbrød  
 
 

 
G = gluten / L = laktose / SV = svinekød 
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