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1 Med flødeskumI flødesovs med kartoffelmos og tyttebær
HindbærdessertKalvehjerterONS

2 Med bærsovsMed bacon,peberfrugt, og løse ris
VanillebuddingKoteletter i fadTOR

3 Med flødeMed kogt bacon,rugbrød og sennep
AlliancegrødBrunkålFRE

4 Med kødbollerMed champignonsovs og bagte bønner med bacon
TomatsuppeStegt kyllingLØR

5 Med flødetopMed kartoffelmos med jordskokke og surt
CocktailfromageBraiseret svinekæbeSØN

6 Med tvebakkerMed råkost
BærsuppeFiskelasagneMAN

7 Små kager med fyldMed stuvet hvidkål og rødbeder
Petit foursSvampefrikadellerTIR

8 Med flødeskumMed frisk klippet purløg
SvesketrifliSvensk pølseretONS

9 Med flødeMed skysovs,brasede kartofler og ærter
BlommegrødKrebinetTOR

10 Med flødeskumMed rugbrød og sennep
FlødekaramelfromageÆbleflæskFRE

11 Med skinke,ærter og gulerødderMed svinekød, cocktailpøler, bacon og grønt drys
TarteletGryderetLØR

12 Med hindbærsovsFlødesovs,bagte rødbeder med hvidløg
ChokoladeparfaitMørbrad med baconSØN

13 Syltetøj og flødeskumMed bløde løg,skysovs og drueagurker
VaflerHakkebøfMAN

14 Med krydrede æblerMed persillesovs,citron og gulerodssalat med sennep
Panna cottaStegt fiskTIR

15 Med flødeMed vintersalat
SkovbærgrødMoussakaONS

16 Med rørt vanilleisMed rødbeder
Syltede blommerBrændende kærlighedTOR

17 Med karameliserede mandlerMed skysovs og hjemmekogt rødkål
ÆbletrifliFrikadellerFRE

18 Med dilddressing og pyntMed champignonsovs,smørdampede gulerødder
TunmousseKalkunschnitzelLØR

19 Med chokolade og nødderStegt som vildt med skysovs og waldorfsalat
SherryfromageNakkestegSØN

20 Med flødeMed grov kartoffelmos
ÆblegrødSvampestroganoffMAN

21 Med flødeskumMed løse ris og fine ærter
KirsebærtrifliKylling i karryTIR

22 Med makronflødeskumMed caperssovs,citron og gulerodsråkost
FerskenFiskefrikadellerONS

23 Med karamelsovsMed hvid løgsovs og rødbeder
FløderandPaneret flæskTOR
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24 Med brombærsovsMed skysovs,ribsgele og drueagurker
RombuddingForloren hareFRE

25 På bund af ananas med flutesMed Kartoffelmos og surt
HønsesalatBøf stroganoffLØR

26 Med cocktailbær og chokoladeMed skysovs og hjemmekogt rødkål
Italiensk isFlæskestegSØN

27 Med flødeMed skysovs og rødløgskompot
AbrikosgrødBenløse fugle (gris)MAN

28 Med dilddressing,dild og pyntMed stuvet bønner,rødbeder og sennep
Snitte,gravad LaksMedisterTIR

29 Med isMed Skysovs og gulerødder
PandekageKyllingefrikadellerONS

30 Med rabarberMed knoldselleri og krydderier
Hvid chokolademousseTikka MasalaTOR

31 Med vanillevaflerMed hollandaise,citron og råkost
Nougat isChili laksFRE

Spørgsmål omkring allergener kontakt køkkenet


