MAYFAIR LUNCH
UGE 37
MANDAG
Hovedret
Friteret kødboller af kalvekød (2 pr. person) med kalkunchorizo serveret i tomatsauce
med grillet grønt, oliven og timian (1,3,7,15,16)
Penne med krydderurteolie og citron (1)

Fyldig og let salat
Perlespelt vendt med ristet græskar, portobellosvampe, artiskok, grønne urter og persillepesto (1,7,16)
Hjertesalat, bladselleri, selleri, druer, æbler, ristede valnødder og syrnet fløde dressing (7,8,9)

Pålæg
Bagt laks med urtecreme, radiser, asparges, frisée og dild (3,4,7,10,12)
Roastbeef med bløde løg, sprøde løg, syltet agurker, brøndkarse og pickles (3,10,12,15)

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

Brød
Hjemmebagt rugbrød og surdejsbrød fra eget bageri (1)

Tilvalg til menuen
Dagens vegetarret
Italienske veggieboller (2 pr. person) i marinara-sauce med friske tomater og urter (1,15,16)
Penne med krydderurteolie og citron (1)

Lun ret/pålæg
Kyllingespyd (1 pr. person) med sød chili dip (16)

3. pålæg
Kyllingesalat i karrycreme med ristede champignoner, ananas og purløg (3,7,10,12,15)

Salatbar
Dagens salatbar med forskellige komponenter
Dagens dressing

Denne uges menu er med forbehold for ændringer
Får I for meget mad?
Skriv til os, så får vi
tilpasset jeres buffet.
info@citycatering.dk

1. Gluten
2. Krebsdyr
3. Æg

4. Fisk
7. Mælk
10. Sennep 13. Lupin
16. Hvidløg
5. Jordnødder 8. Nødder 11. Sesam
14. Bløddyr S. Svinekød
6. Soja
9. Selleri 12. Sulfitter 15. Løg

MAYFAIR LUNCH
UGE 37
TIRSDAG
Hovedret
Oksekebab med marineret oksekød, spidskål, peberfrugt og løg (1,15,16)
Lunt pita brød (1)
Kold harissa (16)

Fyldig og let salat
Grøn bulgur med agurk, peberfrugt, bladselleri, mynte, persille, citron og olivenolie (1,9)
Klassisk broccoli salat med rosiner, ristede solsikkekerner og syrnet fløde dressing (7)

Pålæg
Hønseæg med rejer, citron, hjertesalat, dild og mayonnaise (3,4,10,12)
Kalkunbryst med soltørret tomat-artiskok, oliven, ærteskud og pesto (7,15,16)

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

Brød
Hjemmebagt rugbrød og surdejsbrød fra eget bageri (1)

Tilvalg til menuen
Dagens vegetarret
Indisk Dahl, linser, rodfrugter, tomat, fermenteret peberfrugt juice, krydderier, hvidløg (15,16)
Lunt pita brød (1)

Lun ret/pålæg
Lun fiskefilet (1 pr. person) med citron og remoulade (1,3,10,12)

3. pålæg
Serranoskinke med melon, mozzarella, ristede kerner og ærteskud (7,S)

Salatbar
Dagens salatbar med forskellige komponenter
Dagens dressing

Denne uges menu er med forbehold for ændringer
Får I for meget mad?
Skriv til os, så får vi
tilpasset jeres buffet.
info@citycatering.dk

1. Gluten
2. Krebsdyr
3. Æg

4. Fisk
7. Mælk
10. Sennep 13. Lupin
16. Hvidløg
5. Jordnødder 8. Nødder 11. Sesam
14. Bløddyr S. Svinekød
6. Soja
9. Selleri 12. Sulfitter 15. Løg

MAYFAIR LUNCH
UGE 37
ONSDAG
Hovedret
Nordiske fiskefrikadeller (2 pr. person) med estragon, dild, purløg og citronskal (1,3,7,15)
Kogte kartofler
Grov hjemmerørt remoulade (3,7,10,12)

Fyldig og let salat
Salat af hvedekerner med bagte middelhavsurter, soltørret tomat, grillet artiskok,
ristede pinjekerner og basilikumsolie (1,8,15,16)
Blomkålsflager vendt med sort quinoa, edamamebønner, beder, kørvel,
purløg og citronvinaigrette (10,12,15)

Pålæg
Paté med hvidløg, stegte squash, marineret oliven, soltørret tomat og ærteskud (1,3,7,15,16)
Stegt kyllingebryst med hjertesalat, tomat, spirer og karrycreme (3,7,10,12)

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

Brød
Hjemmebagt rugbrød og surdejsbrød fra eget bageri (1)

Tilvalg til menuen
Dagens vegetarret
Bo Kho - Vietnamesisk ragout med citrongræs, limeblade,
ristet tempeh, stjerneanis og daikon (15,16)
Dampede ris med ristet sesam (11)

Lun ret/pålæg
Flæskesteg (1 pr. person) med lun rødkål og surt a part (12,S)

3. pålæg
Skinkesalat med drueagurk, rødløg og purløg (3,7,10,12,15,S)

Salatbar
Dagens salatbar med forskellige komponenter
Dagens dressing

Denne uges menu er med forbehold for ændringer
Får I for meget mad?
Skriv til os, så får vi
tilpasset jeres buffet.
info@citycatering.dk

1. Gluten
2. Krebsdyr
3. Æg

4. Fisk
7. Mælk
10. Sennep 13. Lupin
16. Hvidløg
5. Jordnødder 8. Nødder 11. Sesam
14. Bløddyr S. Svinekød
6. Soja
9. Selleri 12. Sulfitter 15. Løg

MAYFAIR LUNCH
UGE 37
TORSDAG
Hovedret
Fransk hakkebøf af oksekød (1 pr. person), stegt hakkebøf i egen sky
med syltede løg, forårsløg og estragon (15)
Nye kartofler vendt i friske krydderurter og olivenolie

Fyldig og let salat
Ris salat med peberfrugt, babyspinat, bladselleri, ærter, kørvel, citron, olivenolie (9)
Thai salat med 3 slags kål, gulerødder, forårsløg, sukkerærter, ristet sesam,
mandelflager og sød chili dressing (8,10,11,16)

Pålæg
Hvidløgs stegte tigerrejer med tangsalat, marineret urter, karse, purløg og aioli (2,3,10,12,15,16)
Italiensk salami med grillet grøntsager, semi dried tomat, timian og artiskokcreme (7,10,12,S)

Kage
Chokoladekage med appelsin (1,3,7)

Brød
Hjemmebagt rugbrød og surdejsbrød fra eget bageri (1)

Tilvalg til menuen
Dagens vegetarret
Bagt sommerspidskål (1 pr. person) med skilt sauce på svampe, urter og granatæblekerner.
Nye kartofler vendt i friske krydderurter, citron og olivenolie

Lun ret/pålæg
Lun hakkebøf (1 pr. person) med bløde løg og surt (12,15)

3. pålæg
Æg med agurk, tomat, citron, purløg og citronmayonnaise (3,10,12,15)

Salatbar
Dagens salatbar med forskellige komponenter
Dagens dressing

Denne uges menu er med forbehold for ændringer
Får I for meget mad?
Skriv til os, så får vi
tilpasset jeres buffet.
info@citycatering.dk

1. Gluten
2. Krebsdyr
3. Æg

4. Fisk
7. Mælk
10. Sennep 13. Lupin
16. Hvidløg
5. Jordnødder 8. Nødder 11. Sesam
14. Bløddyr S. Svinekød
6. Soja
9. Selleri 12. Sulfitter 15. Løg

MAYFAIR LUNCH
UGE 37
FREDAG
Hovedret
Italy chicken, pesto stegt kyllingeoverlår (1 pr. person), serveret med middelhavsurter,
soltørret tomat og timian (15,16)
Orzo pasta vendt med parmesan, citron og olivenolie (1,7,16)

Fyldig og let salat
Kikærte tabbouleh med tomat, agurk, peberfrugt, mynte, persille, citron
og olivenolie (15,16)
Tomatsalat med rødløg, peberfrugt, agurk, mozzarella, oliven,
basilikum, persille og olivenolie (7,15)

Pålæg
Urtebagt fisk med crudite af radiser, asparges, citron, frisée, dild og salsa verde (4,16)
Serranoskinke med honningmelon, soltørret tomat, ristet pinjekerner og basilikum (1,8,S)

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

Brød
Hjemmebagt rugbrød og surdejsbrød fra eget bageri (1)

Tilvalg til menuen
Dagens vegetarret
Vegansk bolognese med rodfrugter, tomat, hvidløg og krydderurter (15,16)
Pasta penne i basilikumsolie (1,16)

Lun ret/pålæg
Porre/spinat tærte (1,3,7,15)

3. pålæg
Kartoffelmad med snacktomat, rødløg, purløg og mayonnaise (3,10,12,15)

Salatbar
Dagens salatbar med forskellige komponenter
Dagens dressing

Denne uges menu er med forbehold for ændringer
Får I for meget mad?
Skriv til os, så får vi
tilpasset jeres buffet.
info@citycatering.dk

1. Gluten
2. Krebsdyr
3. Æg

4. Fisk
7. Mælk
10. Sennep 13. Lupin
16. Hvidløg
5. Jordnødder 8. Nødder 11. Sesam
14. Bløddyr S. Svinekød
6. Soja
9. Selleri 12. Sulfitter 15. Løg

