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Dagens middag serveres fra mandag til lørdag fra 17.00 - 21.00 
Søndag fra 12.00 – 20.00 mandag til lørdag - alm. portion kr. 95,- 

                                         XL portion kr. 110,- 
Søndagsmiddag kr. 115,- XL portion kr. 125,- 

Hver fredag, dessert ud af huset: Gammeldaws æblekage, hver lørdag, rødgrød med fløde og hver søndag citronfromage.  
Kr. 35,- pr. stk. ved køb af dagens middag Ud af huset  

Nyder I dagens middag i restauranten, er der inkl. salatbar 
Uge: 31  
Mandag 2. august Biksemad med spejlæg, rugbrød, rødbeder og bearnaise (ad libitum i restauranten) 
Tirsdag 3. august Glaseret Skinke med flødekartofler og salatbar 
Onsdag 4. august Chili con carne med ris, cremefraise og flutes 
Torsdag 5. august Flødegullasch med kartoffelmos, gulerødder og rødbeder 
Fredag 6. august Paprika schnitzel af Gris serveres med pommes frites, ærter og paprikasovs 
Lørdag 7. august Helstegt mørbrad a Gris med pastasalat, pommes rösti og whiskysovs 
Søndag 8. august Flæskesteg med sprød svær, rødkål, hvide og brune kartofler samt brun sovs 
Uge: 32  
Mandag 9. august Biksemad med spejlæg, rugbrød, rødbeder og bearnaise (ad libitum i restauranten) 
Tirsdag 10. august Krogryde med agurkesalat, ris og pommes frites 
Onsdag 11. august Herregårdsbøf med ærter, bearnaise og pommes frites 
Torsdag 12. august Karbonader med stuvede ærter og gulerødder og rødbeder 
Fredag 13. august Jægerschnitzel af svin serveret med brasede kartofler, ærter og champignonsovs 
Lørdag 14. august Helstegt mørbrad a Gris svøbt i bacon med whiskysovs, dampet grønt og små kartofler 
Søndag 15. august Oksesteg med sønderjysk hvidkål, bønner, hvide kartofler og brun sovs 
Uge: 33  
Mandag 16. august Biksemad med spejlæg, rugbrød, rødbeder og bearnaise (ad libitum i restauranten) 
Tirsdag 17. august Forloren hare med hvide kartofler, bønner, ribsgelé og brun sovs 
Onsdag 18. august Gyros med ris, hjemmelavet tzatziki, coleslaw og pommes frites 
Torsdag 19. august Paneret stegt flæsk med kartofler og persillesovs og rødbeder (ad libitum i restauranten) 
Fredag 20. august Bearnaise Schnitzel a Gris med pommes frites, ærter og bearnaisesovs 
Lørdag 21. august Hakkebøf med dampet grønt, pebersovs og pommes frites   
Søndag 22. august Kalvesteg med waldorfsalat, agurkesalat, hvide kartofler og brun sovs 
Uge: 34  
Mandag 23. august Biksemad med spejlæg, rugbrød, rødbeder og bearnaise (ad libitum i restauranten) 
Tirsdag 24. august Kalv i frikassé med hvide kartofler, dampet grønt og rødbeder 
Onsdag 25. august Dansk bøf med bløde løg, agurkesalat, brun sovs og hvide kartofler 
Torsdag 26. august Græske frikadeller med tzatziki, dampet broccoli og oreganokartofler 
Fredag 27. august Schnitzelwienerart af Gris med brasede kartofler, ærter, wienerdreng og smørsovs 
Lørdag 28. august Mørbradbøffer med champignon a la creme, bønner og hvide kartofler 
Søndag 29. august Flæskesteg med sprød svær, rødkål hvide og brune kartofler og brun sovs 
 


