
Menukort
Uge 13-14



Menukort
Uge 13

FORRETTER

KUNDEFAVORITTER
Bagt farsbrød med cherrytomat, skysovs, kartofler, broccoli
Kylling i spicy karrysovs, ris, ingefærkrydret ananaschutney
Pandestegt medister, skysovs, kartofler, gammeldags rødkål
Ungarsk inspireret gullaschsuppe med kartofler

HOVEDRETTER
Klassisk millionbøf, kartoffelmos, syltede rødbeder
Tarteletter, høns i asparges
Karbonade, skysovs, kartofler, blomkål og gulerødder
Ungkvæglever, skysovs med løg, kartofler, bløde løg
Stegt rødspættefilét, persillesovs, kartofler, marinerede gulerødder og løg
Lammesteg, flødekartofler, ovnbagte grønne bønner med bacon
Braiseret okseinderlår, skysovs, kartofler, marinerede rødløg med æbleeddike
Påskeplatte (skidne æg, lammefrikadelle, mignon á lá creme, rugbrød, smør)
Gris i sur-sødsovs med peberfrugt og bambusskud, mix af ris
Indisk krydret gryderet med chick free og garam masala, quinoa med blomkål - vegetarisk

DESSERTER
Skovbærgrød, mælk
Hindbærdessert med flødeskum
Henkogt ananas og fersken, råcreme
Gammeldags rabarberkage med makroner og flødeskum
Gammeldags kærnemælkssuppe, rosiner
Klassisk vaniljebudding, saftsovs
Jordbærgrød, mælk
Citronfromage med flødeskum
Gammeldags øllebrød med malt, fløde
Vaffel, jordbærmarmelade

Iceberg, broccoli, gulerod, ærter med fløde-eddike dressing
Revet gulerod med citron

Husk! Det er nu, du kan bestille nye survarer.

Oksekødssuppe med kød- og melboller
Cremet aspargessuppe med kødboller
Minestronesuppe
Dampet skrubbe med rejer, blomkål, dressing, mini toast

SALATER



Menukort
Uge 14

FORRETTER

KUNDEFAVORITTER
Boller i karry med gulerødder, løg og æbler, ris
Coq au vin, kartofler
Mørbrad af gris, champignon á lá creme, persillekartofler, pestobagte cherrytomater
Paneret schnitzel af gris, peberrodssmør med kapers, kartofler, ærter

HOVEDRETTER
Bagt farsbrød af gris med porrer, flødesovs, kartofler, majs
Lammesteg, skysovs, kartofler, rabarberchutney
Braiseret kalveyderlår, skysovs, kartofler, grønne bønner
Hvidkålsgryde med oksekød og gulerødder tilsmagt med karry og soja, rugbrød
Fiskefrikadeller med laks, citron-dild sovs, kartofler, gulerødder
Oksegullasch med grøntsager, kartoffelmos
Pasta carbonara med bacon og hvidløg, ærter
Påskeplatte (skidne æg, lammefrikadelle, mignon á lá creme, rugbrød, smør)
Marokkansk kyllingegryde med grøntsager og kikærter, mix af ris
Plantebaseret millionbøf, kartoffelmos, syltede rødbeder - vegetarisk

DESSERTER
Rabarbergrød, mælk
Passionsfrugtfromage med passionsfrugtsirup
Brownie med flødeskum, havtornsirup
Frugtsalat med chokoladedrys
Blåbær-hindbærsuppe, græsk inspireret yoghurt
Risengrød, kanelsukker, smørklat
Jordbærgrød, mælk
Citronfromage med flødeskum
Gammeldags øllebrød med malt, fløde
Amerikanske pandekager, solbærmarmelade

Marineret tomatsalat
Waldorfsalat

Oksekødssuppe med kød- og melboller
Asiatisk inspireret karrysuppe med kylling og ris
Cremet champignonsuppe
Hønsesalat med asparges og champignon, mini toast

SALATER



Mail: kundeservice@ddm.dk 
Telefon: 70 70 26 46
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Påsken er en særlig højtid
I disse uger indtager påsken lige så stille og roligt kalenderen, hvor vi 
i Danmark kan se frem til flere forskellige helligdage og højtider. Men 
hvorfor er det lige at vi fejrer påsken? Palmesøndag markerer begyn- 
delsen på den kristne påskeuge. På denne dag fejres Jesus indtog i 
Jerusalem, hvor han blev mødt med palmegrene og jubel fra menne-
skemængden. Skærtorsdag mindes kristne Jesus nadver med disci-
plene på den sidste aften, inden han blev arresteret og dømt til døden. 
Langfredag er den dag, hvor Jesus slæbte korset igennem Jerusalem og 
op på Golgata til sin egen korsfæstelse. Til sidst så fejres Jesus opstan-
delse fra de døde og hans sejr over døden på påskedag den 9. april. På 
denne dag er der tradition for at spise påskelam, hvilket der kan være 
mange årsager til. Vi synes, det er et pletskud af en spise og smager vi-
dunderligt, hvorfor du kan se frem til hele tre forskellige lammeretter! 
I uge 13 og 14 kan du se frem til en lammesteg med flødekartofler og 
ovnbagte grønne bønner med bacon. Eller hvad med en flot påskeplatte 
med skidne æg, lammefrikadeller, mignon á lá creme, rugbrød og smør. 
Sidst men ikke mindst kan vi tilbyde en lammesteg med flødekartofler, 
ovnbagte grønne bønner og bacon. Hvis lam nu ikke lige er din kop te, 
så kan du heldigvis se frem til en masse andre pletskud på vores menu-
kort, hvor måske disse skal pryde dit middagsbord:

•  Stegt rødspættefilet med persillesovs, kartofler, marinerede gule- 
rødder og løg

•  Paneret schnitzel af gris med peberrodssmør, kapers, kartofler og 
ærter

•  Braiseret okseinderlår med skysovs, kartofler og marinerede 
rødløg med æbleeddike

Velbekomme


