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Menu eksempel: Kabbelgaard 
 
 

Mandag 

 

Den varme ret 

Kylling i karry med ris (L) 

Lun vegetarret 

Grønt i karry med ris (L) 

Salat I 

Grønne bønner, cherry tomater, edamame og sorte bønner i sød chili og mynte 

Salat II 

Blandet salatbar 

Dressing 

Olie/Eddike 

Pålæg til den gode brød 

Frikadeller med surt(S,G,L) / Laksesalat med dild og kapers(L) 

Ekstra pålæg, som kan tilkøbes 

Kartoffelmad m/ mayo og bacon(S) 

Brød & rugbrød(G/L) 

Ciabattabrød 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
SVIN(S) GLUTEN(G) LAKTOSE(L) NØDDER(N) 
               For yderligere spørgsmål om allergener ring til køkkenet på 60176947 
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Menu eksempel: Kabbelgaard 
 
 

Tirsdag 

 

Den varme ret 

Quiche lorraine(L,S) 

Lun vegetarret 

Vegetar omelet(L) 

Salat I 

Marineret spidskål med æbler, kikærter og persille 

Salat II 

Grøn salat m/ radiser og solsikkekerner 

Dressing 

Purløgscreme 

Pålæg til den gode brød 

Rosa okse m/ bearnaisecreme(L) / Jagtpølse m/ Remo og ristet løg 

Ekstra pålæg, som kan tilkøbes 

Karrysild(L) 

Ost 

Dagens ost med hybenkompot(L) 

Brød & rugbrød 

Grahamsbrød (G/L) 

 

 

 

 
 
 
SVIN(S) GLUTEN(G) LAKTOSE(L) NØDDER(N) 
               For yderligere spørgsmål om allergener ring til køkkenet på 60176947 
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Menu eksempel: Kabbelgaard 
 
 

Onsdag 

 

Den varme ret 

Butterbeef med rodfrugter(L) 

Lun vegetarret 

Rodfrugter og tofu i indisk buttersauce(L) 

Salat I 

Beluga linser, fennikel, soltørret tomat og rødpeber 

Salat II 

Blandet salatbar 

Dressing 

Mynte raita  

Pålæg til den gode brød 

Roastbeef med det hele & Hamburgerryg m/ italiensk salat  

Ekstra pålæg, som kan tilkøbes 

Humus med grønt sticks  

Brød & rugbrød(G/L) 

Kartoffelbrød 

 
 
 
 
 
 
 
 
SVIN(S) GLUTEN(G) LAKTOSE(L) NØDDER(N) 
                For yderligere spørgsmål om allergener ring til køkkenet på 60176947 
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Menu eksempel: Kabbelgaard 
 
 

Torsdag 

 

Den varme ret 

Cremet pasta m/røget laks, parmesan og bagte løg(G,L) 

Lun vegetarret 

Cremet pasta med grøntsager, parmesan og bagte løg(G,L) 

Salat I 

Bulgur, grønkål, tranebær og pærer 

Salat II 

Grøn salat m/ melon og agurk 

Dressing 

Sherry vinaigrette 

Pålæg til den gode brød 

Spegepølse m/remoulade (S,G) Æg og Tomat med mayonnaise 

Ekstra pålæg, som kan tilkøbes 

Wienersalat(S,L) 

Kage 

Brownie(G,L) 

Brød & rugbrød(G/L) 

Kernebrød 

 
 
 
 
 
 
SVIN(S) GLUTEN(G) LAKTOSE(L) NØDDER(N) 
               For yderligere spørgsmål om allergener ring til køkkenet på 60176947 
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Menu eksempel: Kabbelgaard 
 
 

Fredag 

 

Den varme ret 

Moussaka(L,G) 

Lun vegetarret 

Vegetar moussaka(G) 

Salat I 

Gulerod, salvie, syltet blomkål, hjertesalat og kerner 

Salat II 

Blandet salatbar 

Dressing 

Tomat Olie 

Pålæg til den gode brød 

Lun Leverpostej m/ rødbeder(S,G,L) & Hønsesalat m/svampe(L) 

Ekstra pålæg, som kan tilkøbes 

Porchetta med agurkesalat(S) 

Brød & rugbrød(G/L) 

Maltbrød 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SVIN(S) GLUTEN(G) LAKTOSE(L) NØDDER(N) 
               For yderligere spørgsmål om allergener ring til køkkenet på 60176947 
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