Menuplan for januar
Klosterhaven/ klostertoften
Dato
1. Mandag
2. Tirsdag
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag

Hovedret

Biret

Kalvesteg stegt som vildt m/kartofler, sovs og grøntsager

Fløderand med kirsebærsovs

Kyllingesnitsel m/ kartofler, champignonsovs og
grøntsager
Bøflindstrøm m/ kartofler, løgsovs og surt

Hyldebærsuppe med tvebakker

Fyldt rødspætte m/ kartofler, rød hollandaise og grønt

Cremet aspargessuppe

Kotelet i fad med løse ris og grønt

Blommegrød med sødmælk

Forloren and m/ kartofler, skysovs og rødkål

Frugttærte med ymercreme

Ungarsk gullasch m/ kartofler og syltede agurker

Rombudding med kirsebærsovs

Stegt medister m/ kartofler og stuvet hvidkål

Æblesuppe m/ristet havregryn

Kogt kylling med kartofler og sur/sød sovs og grønt

Risengrød med kanelsukker

Hakkebøf m/ kartoffelbåde, bearnaisesovs og franske ærter

Kirsebærfromage

Kalvehjerter i flødesovs m/ kartofler og grøntsager

Sveskegrød med sødmælk

Kogt laks m/ kartofler, peberrodssovs og grøntsager

Hønsekødssuppe m/ kød- og melboller

Boller i karry med løse ris og ærter

Rabarbergrød med sødmælk

Stroganoff af kalvekød med kartoffelmos og grøntsager

Fløderand med henkogt frugt

Ribbensteg med kartofler, skysovs og rødkål

Rismelsbudding med saftsovs

Tarteletter med høns i asparges

Hyldebærsuppe med tvebakker

Karbonader m/ stegte kartofler, skysovs og grøntsager

Kirsebærfromage

Gratineret sejfilet m/ kartofler, persillesovs og grønt

Cremet champignonsuppe

Kyllingefrikadeller med kartofler, skysovs og minitærter

Pandekager med syltetøj

Hakkebøf m/ kartofler, løgsovs og bagte rodfrugter

Hindbærgrød med sødmælk

Honningmarineret svinekam m/kartofler, skysovs og
grøntsager

Henkogt pære med makronfløde

Pandekager med oksekød, pasta og paprikasovs og grønt

Vaniljesuppe m/ syltede solbær

Stegt kotelet m/ kartofler, champignonsovs og bønner

Jordbærfromage

Pølser med varm kartoffelsalat og ærter

Æbleskiver med syltetøj

Kogt nakke m/ brunkål, rugbrød og sennep

Cremet kartoffel/porresuppe m/ bacon

Farsbrød m/feta, tomatmarinerede kartofler, skysovs og grøntsager

Rismelsbudding med saftsovs

Benløse fugle m/ kartofler, vildtsovs og grøntsager

Blommegrød med sødmælk

Kalvesteg m/ kartofler, sovs, bønner og tyttebær

Fløderand med kirsebærsovs

Ostelagkage m/ abrikossovs

Fiskerullemed spinat, kartofler, paprikasovs og grønt Cremet tomatsuppe m/ kødboller
Wienerkarbonade m/ kartofler, skysovs og stegte rodfrugter

Hyldebærsuppe med tvebakker

Kyllingebryst med bådekartofler, kryddersovs og grønt

Vafler med syltetøj

Ret til overraskelser forbeholdes

Velbekomme – og godt nytår!
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