
MAYFAIR LUNCH UGE 49 
 

 

 

 
Får I for meget mad? 

Skriv til os, så får vi 

tilpasset jeres buffet. 

info@citycatering.dk 

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  

Menuen er med forbehold for ændringer. 
Vi tager forbehold for krydskontaminering og ændringer i sammensætning af de enkelte retter, fx på 
grund af udsolgte varer. Ved spørgsmål omkring allergener, kontakt venligst kundeservice. 

MANDAG 
 
 

Hovedret 
Italy kalv, kalvetyksteg stegt med citronskal, hvidløg og persille  

serveret med middelhavsgrønt, tomat, hvidløg og timian. 
1 skive pr. person (15,16) 

Stegte kartofler. 
 

Fyldig og let salat 
Belugalinser vendt med ristede rodfrugter, marinerede æbler,  

tranebær, persille, kørvel, citron og olivenolie. (12) 
Blomkålssalat vendt med edamamebønner, sukkerærter, spirer,  

ristede nødder og karryvinaigrette. (1,6,8,12) 
 

Pålæg 
Urtestegt fisk med marinerede urter, semi-dried tomat,  

brøndkarse og basilikumspesto i glas. (4,7,16) 
Rosa stegt oksekød med syltede rødløg, drueagurk,  

ærteskud og remoulade i glas. (3,10,12,15) 
 

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

 

Brød 
Bagerens hjemmebagte kernerugbrød og surdejsbrød (1) 

 
 

Tilvalg til menuen 
 

 

Dagens vegetarret 
Veggie daube provencale med grillede peber,  

courgetter, rosmarin og oliven (15,16) 
Kogte kartofler vendt med urter. 

Lun ret/pålæg 
Fiskefrikadelle med remoulade og citron.  

1 pr person (1,3,4,10,12) 

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

Vegansk pålæg 
Hvid bønnepuré med grillet artiskok, citron, plukkede ærteskud. (15,16) 

Salatbar 
Dagens salatbar med forskellige komponenter og dagens dressing 
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TIRSDAG 
 
 

Hovedret 
Coq au vin, stegt kyllingeoverlår serveret i kraftig rødvinssauce med perleløg,  

svampe, gulerødder, laurbær, timian.  
1 pr. person (1,12,15,16) 

Små kartofler vendt med friskhakkede krydderurter 
 

Fyldig og let salat 
Salat af pasta vendt med stegte squash, peberfrugt,  

svampe og rød peberfrugtdip. (1,15,16) 
Grøn bønnesalat med hvide bønner, syltede rødløg,  
peberfrugt, estragon og persillepesto. (7,12,15,16) 

 

Pålæg 
Bagt laks med tomat, asparges, mizuna, dild og kørvel  

hertil rygeostcreme i glas. (3,4,7,10,12) 
Kalkunbryst med urter, semi-dried tomat, oliven,  

artiskok, ærteskud og mojo i glas. (12,16) 
 

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

 

Brød 
Bagerens hjemmebagte kernerugbrød og surdejsbrød (1) 

 

Tilvalg til menuen 
 

 

Dagens vegetarret 
Svampefrikassé med champignon, markchampignon, asparges,  

portobello, ærter, gulerødder og peberrod (15,16) 
Små kartofler vendt med friskhakkede krydderurter 

Lun ret/pålæg 
Mørbradbøf af gris med champignon a la creme.  

1 stk. pr. person (7,S) 
3. pålæg 

Charcuteri med paté, pølser, tomater, oliven og timian. (1,7,12,S) 

Vegansk pålæg 
Ærtespread med lime, mynte og ristede kerner (15,16) 

Salatbar 
Dagens salatbar med forskellige komponenter og dagens dressing  
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ONSDAG 
 
 

Hovedret 
Thai fisk med rød karry, ingefær, chili,  

citrongræs, limeblade og hvidløg. (4,7,15,16) 
Dampede ris vendt med masser af grønt og friske urter 

 

Fyldig og let salat 
Perlebygsalat med tørrede frugter, ananas, forårsløg,  

spirer, persille og sesamvinaigrette. (1,11,12,15) 
Coleslaw med hvidkål, gulerødder, sugarsnaps, ærter,  

citron, persille vendt i mild coleslawdressing. (3,7,10,12) 
 

Pålæg 
Stegt svinebryst med rosmarin og honning hertil syltede blommer,  

blomsterkapers, frisé og ærteskud. (1,12,S) 
Stegt kylling med timian stegte squash, marinerede peberfrugter,  

syltede rødløg og karrycreme i glas. (3,7,10,12,15,16) 
 

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

 
Brød 

Bagerens hjemmebagte kernerugbrød og surdejsbrød (1) 
 

Tilvalg til menuen 
 

 

Dagens vegetarret 
Indonesisk rendang med tempeh, kokoscreme,  

karry og citrongræs (6,15,16) 
Dampede ris vendt med masser af grønt og friske urter 

Lun ret/pålæg 
Mini ruller med grøntsager og sød chili dip. (1,15,16) 

3. pålæg 
Wienersalat med kartoffel, rødløg, sennepscreme og purløg (3,7,10,12,15,S) 

Vegansk pålæg 
Fermenteret kikærtespread med ristede græskarkerner og brøndkarse. (15,16) 

Salatbar 
Dagens salatbar med forskellige komponenter og dagens dressing 
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TORSDAG 
 
 

Hovedret 
Satay kalkun, marineret kalkun serveret i peanutbutter-sauce  

med friske grøntsager  
1 skive pr. person (5,15,16) 

Dampede nudler med forårsløg, peber og ristede sesam (1,11,15,16) 
 

Fyldig og let salat 
Rissalat med peberfrugt, babyspinat, bladselleri,  

ærter, kørvel, citron, olivenolie. (9,12,15) 
Græsk salat med tomat, rødløg, peberfrugt, oliven,  
salatost, oregano, vineddike og olivenolie. (7,15) 

 

Pålæg 
Nordiske fiskefrikadeller med purløg, dild, estragon hertil urtesalat,  

citron og sauce tartare i glas. (1,3,4,7,10,12,15) 
Italiensk spegepølse med grillet fennikel, peberfrugt,  

squash og rosmarin hertil basilikumspesto i glas. (7,16,S) 
 

Kage 
Julecookies med tørret frugt, mørk chokolade  

og ristede nødder. (1,3,7,8) 
 

Brød 
Bagerens hjemmebagte kernerugbrød og surdejsbrød (1) 

Tilvalg til menuen 
 

 

Dagens vegetarret 
Satay grønt med marinerede soyastykker i peanutbutter-sauce (5 6,15,16) 

Dampede nudler med forårsløg, peber og ristede sesam (1,11,15,16) 

Lun ret/pålæg 
Pariserbøf med tilbehør.  
1 pr person (1,3,7,15) 

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

Vegansk pålæg 
Tæmpeh nduja med syltede rødløg og saltede mandler (8,12,15) 

Salatbar 
Dagens salatbar med forskellige komponenter og dagens dressing 

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

Hovedret 
Langtidsstegt dansk oksekød med hvidløg og timian serveret med bagte svampe,  

tomater og forårsløg og sauce jus. 
1 skive pr. person (15,16) 

Flødekartofler med porre, hvidløg, sennep og friske krydderurter. (1,7,10,15,16) 
 

Fyldig og let salat 
Bagte rodfrugter vendt med rød spidskål, granatæble, ristede mandler,  

rucola, frisée og citronvinaigrette. (8,10,12) 
Spidskåls-cæsarsalat med hjertesalat, parmesan og croutoner (1,3,4,7,10,12) 

 

Pålæg 
Tigerrejer stegt med hvidløg og chili med tangsalat,  
friske krydderurter og aioli i glas. (2,3,7,10,12,16) 

"Hønsesalat" plukket kylling i dijoncreme med ristede  
og syltede svampe, asparges og purløg. (3,7,10,12,15) 

 

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

 

Brød 
Bagerens hjemmebagte kernerugbrød og surdejsbrød (1) 

 
 
 

Tilvalg til menuen 
 

 

Dagens vegetarret 
Chili sin carne med bønner, tomat, peberfrugt, rodfrugter og chokolade (15,16) 

Dampede basmatiris 

Lun ret/pålæg 
Kyllingespyd med sesam og sød chili dip (11,16) 

3. pålæg 
Kartoffelmad med ristet bacon, tomat, rødløg,  

purløg og mayonnaise (3,15,S) 

Vegansk pålæg 
Kartoffelmad med friterede rodfrugtchips, sylt, tomater  

og grøn vegansk mayonnaise. (1) 

Salatbar 
Dagens salatbar med forskellige komponenter og dagens dressing 

 


