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Priser på Dagens middag som Take Away 
Dagens middag serveres fra mandag til lørdag fra kl. 17.00 - 

19.30        Mandag til lørdag - alm. portion kr. 95,- XL portion kr. 110,- 
                Søndag fra kl. 12.00 – 19.00 – Søndagsmiddag alm. portion kr. 115,- XL-portion kr. 125,-   

                                          
  
Uge: 5  
Mandag 31. januar Biksemad med spejlæg, rugbrød, rødbeder og bearnaise (ad libitum i restauranten) 
Tirsdag 1. februar  Sprængt kalkunbryst med grønsager, råstegte kartofler og whisky sovs 
Onsdag 2. februar Forloren hare med hvide kartofler, bønner, ribsgelé og brun sovs 
Torsdag 3. februar Karbonader med stuvet ærter og gulerødder samt hvide kartofler og rødbeder 
Fredag 4. februar Paprika schnitzel af Gris serveres pommes frites, ærter og paprikasovs  
Lørdag 5. februar Ingen dagens middag grundet stort arrangement  
Søndag 6. februar  Kalvesteg med waldorffsalat, agurkesalat, hvide kartofler og brun sovs 
Uge: 6  
Mandag 7. februar Biksemad med spejlæg, rugbrød, rødbeder og bearnaise (ad libitum i restauranten) 
Tirsdag 8. februar  Dansk bøf med bløde løg, hvide kartofler og skysovs samt agurkesalat 
Onsdag 9. februar  Bagt Laks med dampet grønsager, hvide kartofler og porrecreme 
Torsdag 10. februar  Paneret stegt flæsk med kartofler og persillesovs og rødbeder (ad libitum i 

restauranten) 
Fredag 11. februar  Jægerschnitzel af Gris serveret med brasede kartofler, ærter og champignonsovs 
Lørdag 12. februar Glaseret Skinke med flødekartofler og mix salat 
Søndag 13. februar  Flæskesteg med sprød svær, rødkål, hvide og brune kartofler samt brun sovs 
Uge: 7  
Mandag 14. februar Biksemad med spejlæg, rugbrød, rødbeder og bearnaise (ad libitum i restauranten) 
Tirsdag 15. februar Hjemmelavet Gordonbleu med brasede kartofler, champignon sovs og agrkesalat 
Onsdag 16. februar Tre hjemmepanerede fiskefileter med hvide kartofler, persillesovs og rødbeder 
Torsdag 17. februar Gryde stegt kylling, dampet gulerødder, agurkesalat, hvide kartofler og brun sovs 
Fredag 18. februar Bearnaise Schnitzel a Gris med pommes frites, ærter og bearnaisesovs  
Lørdag 19. februar Marineret Kalkun med honning bagte gulerødder, ovn bagte kartofler og BBQsovs 
Søndag 20. februar Oksesteg med sønderjysk hvidkål, bønner, hvide kartofler og brun sauce  
Uge: 8  
Mandag 21. februar Biksemad med spejlæg, rugbrød, rødbeder og bearnaise (ad libitum i restauranten) 
Tirsdag 22. februar Gyros med ris, hjemmelavet tzatziki, coleslaw og pommes frites 
Onsdag 23. februar Herregårdsbøf med ærter, bearnaisesovs og pommes frites  
Torsdag 24. februar Paneret stegt flæsk med kartofler og persillesovs og rødbeder (ad libitum i 

restauranten) 
Fredag 25. februar Schnitzelwienerart af Gris med brasede kartofler, ærter, wienerdreng og smørsovs 
Lørdag 26. februar Kalkun strimler vendt i dijonsauce serveret med ærter samt pommes frites 
Søndag 27. februar Kalvesteg med waldorffsalat, agurkesalat, hvide kartofler og brun sovs 

Ønsker man at spise i restauranten er prisen for dagens middag 
Mandag til lørdag - alm. portion kr. 125,- XL-portion kr. 135,- 

Søndagsmiddag - alm. portion kr. 135,- XL-portion kr. 145,-   
I restauranten er dagens middag inkl. fri salatbar  


