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Får I for meget mad? 

Skriv til os, så får vi 

tilpasset jeres buffet. 

info@citycatering.dk 

Denne uges menu er med forbehold for ændringer 

1. Gluten 4. Fisk 7. Mælk 10. Sennep 13. Lupin 16. Hvidløg 

2. Krebsdyr 5. Jordnødder 8. Nødder 11. Sesam 14. Bløddyr S. Svinekød 

3. Æg 6. Soja 9. Selleri 12. Sulfitter 15. Løg  

 

 

MANDAG  TORSDAG 
Thai kalkun kødboller (2 pr. person) serveret i rød karry med kokosmælk, citrongræs, 

ingefær, limeblade, hvidløg og friske grøntsager (1,3,7,15,16) 

Serveret med lune ris 

 

Klassiske fiskefrikadeller (2 pr. person) med estragon og purløg (1,3,4,7,15) 

Serveret med nye danske kartofler i persille og grov remoulade (3,7,10,12) 

Tabouleh med bulgur, tomat, agurk, peberfrugt, 

mynte, persille, citron og olivenolie (1,16) 

Blomkåls couscous med ærter, sukkerærter, 

ristet pinjekerner, persille og sesamvinaigrette (8,11) 

 

Bagte rodfrugter vendt med perlebyg, ristet hasselnødder, 
babyspinat, kørvel, citron og olivenolie (1,8,12,15) 

Rød spidskål, gulerødder, friske æbler, ananas, kokosflager, 
ristet solsikkekerner, citron og appelsinjuice 

Wienersalat med kartoffel, rødløg, sennep og purløg (3,7,10,12,15, S) 

Oksespegepølse med sky, løg og karse (15) 

Grøn rejesalat med asparges, ærter, spinat, friske krydderurter, 

frisé og citron (3,4,7,10,12) 

 

Kyllingesalat med estragoncreme, grønne linser, 

stegte svampe og purløg (3,7,10,12) 

Leverpostej med ristet bacon, svampe, agurk, surt og persille (1,7, S) 

Halve æg med rejer, citron, mayonnaise, frisé og krydderurtesalat (3,4,7,10) 

Hjemmebagt rugbrød og surdejsbrød fra eget bageri (1) 
 

Hjemmebagt rugbrød og surdejsbrød fra eget bageri (1)  

Æblekage med kanel og ristet mandelflager (1,3,7,8) 

TIRSDAG  FREDAG  
Mexicanske Tortilla (1 pr. person), krydret oksekød med tomat, bønner, majs, 

peberfrugt, chili, spidskommen, paprika og hvidløg (15,16) 

Serveret med lune tortilla (1) og Avocadocreme (7,12,16) 

 

Rosa stegt kalvecuvette (1 skive pr. person) serveret med bagte rodfrugter, 

asparges og sauce demiglace. Serveret med flødekartofler med forårsløg, løg, 

sennep og hvidløg (1,7,15,16)) 

 

Coleslaw med spidskål, hvidkål, gulerødder og coleslawdressing (3,7,10,12) 

 

Pasta penne vendt i tomatpesto, rucola, syltet rødløg, sukkerærter, 

salatost og ristet græskarkerner (1,7,15,16) 

Cæsarsalat med romaniesalat, hjertesalat,  

parmesanflager og brødcrouton (1,3,4,7,10,12) 

Klassisk hønsesalat med ristet champignon, asparges og purløg (3,7,10,12) 

Frikadelle med rødkål og surt (1,3,7,10,12, S) 

Solmodne tomater, mozzarella, avocado, pesto og ærteskud (7,16) 

Hjemmebagt rugbrød og surdejsbrød fra eget bageri (1) 

Ugens ostefad med tilbehør (1,7,8) 

 

Laksesalat med varmrøget laks, asparges, frissé, citron og dild (3,4,7,10,12) 

Rullepølse med sky, løg og karse (15, S) 

"Grønne sild", marineret sild vendt med babyspinat, forårsløg, 

rødløg, kørvel, kapers og dild (4,15) 

Hjemmebagt rugbrød og surdejsbrød fra eget bageri (1) 
 

 

  

ONSDAG  Vegetarretter 
Paprikagryde, nakkefilet, bacon, cocktailpølser serveret i cremet paprikasauce med 

champignon, peberfrugt, perleløg, hvidløg, timian (1,7,15,16, S) 

Serveret med grov kartoffelmos af raspede kartofler og friske krydderurter (1,7) 

 

Mandag 

  Indisk veggie korma med løg, kokos og ristede mandler (6,8,15,16) 

Serveret med dampede basmatiris med varme krydderier 

Tirsdag 

    Svampefrikassé med champignon, markchampignon, asparges, portabello, 

ærter, gulerødder og peberrod (15,16) 

Serveret med små kartofler vendt med friskhakkede krydderurter 

Onsdag 

"Flæskesteg" - butternut squash, røgsmag, laurbær, timian, havsalt, jordskok, 

æbler og rosenkål (15) Serveret med kartofler i persille 

Torsdag 

   Rød Thai karry med bambusskud, masser af grønt, kokosmælk, limeblade, 

citrongræs og ingefær (15,16) Serveret med lune ris med ristet sesamfrø (9) 

Fredag 

Italiensk grøntsagssauce med plantebaseret kød, rodfrugter, soltørret tomat, 

friske krydderurter, hvidløg og balsamico (6,12,15,16) 

Serveret med pasta penne i olivenolie og friske urter (1) 

 
 

Kartoffelsalat med asparges, radiser, rødløg, purløg og mild sennepsdressing (10,12) 

Broccolisalat med ristet solsikkekerner, rosiner og mormordressing (3,7,10,12) 

 

 
 

Fuglekvidder med purløg (3,7,10,12,15, S) 

Roastbeef med remoulade, ristet løg, cornichoner og persille (1,3,10,12,15) 

Æggekage med ristet bacon, cherrytomat, purløg og sød ketchup (3,7,15, S) 

 

 
 

 

Hjemmebagt rugbrød og surdejsbrød fra eget bageri (1) 
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MANDAG 
 

Hovedret 

Thai kalkun kødboller (2 pr. person) serveret i rød karry med kokosmælk,  

citrongræs, ingefær, limeblade, hvidløg og friske grøntsager (1,3,7,15,16) 

Serveret med lune ris 
 

Kreativ fyldig og let salat 

Tabouleh med bulgur, tomat, agurk, peberfrugt, 

mynte, persille, citron og olivenolie (1,16) 

Blomkåls couscous med ærter, sukkerærter, 

ristet pinjekerner, persille og sesamvinaigrette (8,11) 
 

Pålæg 

Wienersalat med kartoffel, rødløg, sennep og purløg (3,7,10,12,15, S) 

Oksespegepølse med sky, løg og karse (15) 

Grøn rejesalat med asparges, ærter, spinat, friske krydderurter, frisé og citron (3,4,7,10,12) 
 

Brød 

Hjemmebagt rugbrød og surdejsbrød fra eget bageri (1) 
   

Tilvalg til menuen 

Dagens vegetarret 

Indisk veggie korma med løg, kokos og ristede mandler (6,8,15,16) 

Serveret med dampede basmatiris med varme krydderier 
 

Lun ret/pålæg 

Tomattærte med basilikum og mozzarella. (1,3,7,15,16) 
 

Salatbar 

Torvet grønne salat med 4 slags topping 

Dagens dressing 
 

Ost 

Udvalg af oste med tilbehør (1,7,8) 
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TIRSDAG 
 

Hovedret 
Mexicanske Tortilla (1 pr. person), krydret oksekød med tomat, bønner,  

majs, peberfrugt, chili, spidskommen, paprika og hvidløg (15,16) 

Serveret med lune tortilla (1) og avocadocreme (7,12,16) 
 

Kreativ let salat 

Coleslaw med spidskål, hvidkål, gulerødder  

og coleslawdressing (3,7,10,12) 

 
 

Pålæg 

Klassisk hønsesalat med ristet champignon, asparges og purløg (3,7,10,12) 

Frikadelle med rødkål og surt (1,3,7,10,12, S) 

Solmodne tomater, mozzarella, avocado, pesto og ærteskud (7,16) 

Ugens ostefad 

Udvalg af oste med tilbehør (1,7,8) 
 

Brød 

Hjemmebagt rugbrød og surdejsbrød fra eget bageri (1) 
    

Tilvalg til menuen 

Dagens vegetarret 

Svampefrikassé med champignon, markchampignon, asparges, portobello, ærter, gulerødder og peberrod 

(15,16) 

Serveret med små kartofler vendt med friskhakkede krydderurter 
 

Lun ret/pålæg 

Sommer æbleflæsk med æbler (1 skive pr. person), løg og ristet flæsk. (15,16, S) 
 

Salatbar 

Torvet grønne salat med 4 slags topping 

Dagens dressing 
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ONSDAG 
 

Hovedret 

Paprikagryde, nakkefilet, bacon, cocktailpølser serveret i cremet paprikasauce med champignon, 

peberfrugt, perleløg, hvidløg, timian (1,7,15,16, S) 

Serveret med grov kartoffelmos af raspede kartofler og friske krydderurter (1,7) 
 

Kreativ fyldig og let salat 

Kartoffelsalat med asparges, radiser, rødløg, purløg og mild sennepsdressing (10,12) 

Broccolisalat med ristet solsikkekerner, rosiner og mormordressing (3,7,10,12) 
 

Pålæg 

Fuglekvidder med purløg (3,7,10,12,15, S) 

Roastbeef med remoulade, ristet løg, cornichoner og persille (1,3,10,12,15) 

Æggekage med ristet bacon, cherrytomat, purløg og sød ketchup (3,7,15, S) 
 

Brød 

Hjemmebagt rugbrød og surdejsbrød fra eget bageri (1) 

   

Tilvalg til menuen 

Dagens vegetarret 

"Flæskesteg" - butternut squash, røgsmag, laurbær, timian, havsalt,  

jordskok, æbler og rosenkål (15) Serveret med kartofler i persille 
 

Lun ret/pålæg 

Kyllingespyd med sød chili dip 
 

Salatbar 

Torvet grønne salat med 4 slags topping 

Dagens dressing 
 

Ost 

Udvalg af oste med tilbehør (1,7,8) 
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TORSDAG 
 

Hovedret 
Klassiske fiskefrikadeller (2 pr. person) med estragon og purløg (1,3,4,7,15) 

Serveret med nye danske kartofler i persille med grov remoulade (3,7,10,12) 
 

Kreativ fyldig og let salat 

Bagte rodfrugter vendt med perlebyg, ristet hasselnødder, 

babyspinat, kørvel, citron og olivenolie (1,8,12,15) 

Rød spidskål, gulerødder, friske æbler, ananas, kokosflager,  

ristet solsikkekerner, citron og appelsinjuice 
 

Pålæg 

Kyllingesalat med estragoncreme, grønne linser, stegte svampe og purløg (3,7,10,12) 

Leverpostej med ristet bacon, svampe, agurk, surt og persille (1,7, S) 

Halve æg med rejer, citron, mayonnaise, frisé og krydderurtesalat (3,4,7,10) 

Ugens kage 

Æblekage med kanel og ristet mandelflager (1,3,7,8) 

Brød 

Hjemmebagt rugbrød og surdejsbrød fra eget bageri (1) 
   

Tilvalg til menuen 

Dagens vegetarret 

Rød Thai karry med bambusskud, masser af grønt, kokosmælk, limeblade, citrongræs og ingefær (15,16) 

Serveret med lune ris med ristet sesamfrø (9) 
 

Lun ret/pålæg 

Stegt svinekam med lun rødkål og surt (12, S) 

Salatbar 

Torvet grønne salat med 4 slags topping 

Dagens dressing 

Ost 

Udvalg af oste med tilbehør (1,7,8) 



MAALTIDET UGE 32 

 

 

 

 
Får I for meget mad? 

Skriv til os, så får vi 

tilpasset jeres buffet. 

info@citycatering.dk 

Denne uges menu er med forbehold for ændringer 

1. Gluten 4. Fisk 7. Mælk 10. Sennep 13. Lupin 16. Hvidløg 

2. Krebsdyr 5. Jordnødder 8. Nødder 11. Sesam 14. Bløddyr S. Svinekød 

3. Æg 6. Soja 9. Selleri 12. Sulfitter 15. Løg  

 

 

 

FREDAG 
 

Hovedret 

Rosa stegt kalvecuvette (1 skive pr. person) serveret med bagte rodfrugter, asparges og sauce demiglace 

Serveret med flødekartofler med forårsløg, løg, sennep og hvidløg (1,7,15,16) 
 

Kreativ fyldig salat 

Pasta penne vendt i tomatpesto, rucola, syltet rødløg, sukkerærter,  

salatost og ristet græskarkerner (1,7,15,16) 

Cæsarsalat med romaniesalat, hjertesalat,  

parmesanflager og brødcrouton (1,3,4,7,10,12) 
 

Pålæg 

Laksesalat med varmrøget laks, asparges, frissé, citron og dild (3,4,7,10,12) 

Rullepølse med sky, løg og karse (15, S) 

"Grønne sild", marineret sild vendt med babyspinat, forårsløg, rødløg, kørvel, kapers og dild (4,15) 
 

Brød 

Hjemmebagt rugbrød og surdejsbrød fra eget bageri (1) 
   

Tilvalg til menuen 

Dagens vegetarret 

Italiensk grøntsagssauce med plantebaseret kød, rodfrugter, soltørret tomat, 

friske krydderurter, hvidløg og balsamico (6,12,15,16) 

Serveret med pasta penne i olivenolie og friske urter (1) 
 

Lun ret/pålæg 

Lun medister med sennep og rødbeder (1,7,10,12, S) 
 

Grøn salat 

Torvet grønne salat med 4 slags topping 

Dagens dressing 
 

Ost 

Udvalg af oste med tilbehør (1,7,8) 


