
MAALTIDET UGE 04 
 

 

 

 
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 
Klassiske boller i karry, kødboller af kalkun serveret i karrysauce med æbler, løg og urter (1,3,7,15) 

2 pr. person 
Serveret med lune ris 

 

Fyldig og let salat 
Grøn linsesalat med tomat, agurk, syltede peberfrugter, rødløg,  

salatost, persille, mynte, citron og olivenolie (7,12,15) 
Spidskålsalat med grønne ærter, sukkerærter, ristede græskarkerner, 

purløg og vinaigrette (10,12,15) 
 

Pålæg 
Skinkesalat med drueagurk, rødløg og purløg (3,7,10,12,15,S) 
Oksespegepølse med sky, løg, tomat og pyntet med karse (15) 
Æggesalat med karry, purløg og pyntet med karse. (3,7,10,12) 

 

Brød 
Bagerens hjemmebagte kernerugbrød og surdejsbrød (1) 

 
 
 
 
 

Tilvalg til menuen 
 

 

Dagens vegetarret 
Tikka masala med kikærter, tomat og kokosmælk (15,16) 
Serveret med dampede basmatiris med varme krydderier 

Lun ret/pålæg 
Kyllingelår med sød chili og sesam 

1 pr. person (11,16) 

Vegansk pålæg 
Grøn ærtespread med ærter, sukkerærter, crudité og ærteskud (15) 

Salatbar 
Dagens salatbar med forskellige komponenter og dagens dressing 

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

Hovedret 
Provence stegt nakkekotelet serveret i grov ratatouillé med hvidløg, timian, laurbær. (16,S) 

1 pr. person  
Serveret med pasta penne i basilikumspesto. (1,7,16) 

 

Fyldig og let salat 
Perlebygsalat med ristede svampe, grønne asparges, ærter, 

soltørret tomat, persille og citronvinaigrette (1) 
Tomatsalat med salatost, rødløg, peberfrugt, agurk, oliven, 

oregano, persille og olivenolie. (7,12,15) 
 

Pålæg 
Laksesalat med rejer, asparges, citron, frisée, kørvel og dild. (2,3,4,7,10,12) 

Kalkun med pestocreme, semi-dried tomater, marinerede urter og ærteskud. (3,7,10,12,16) 
Kartofler med krydderurtemayonnaise, ristet bacon, cherrytomat, rødløg og purløg. (3,10,12,15,S) 

 

 
Ost 

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

Brød 
Bagerens hjemmebagte kernerugbrød og surdejsbrød (1) 

 
 
 

Tilvalg til menuen 
 

 

Dagens vegetarret 
Italienske stegte grøntsager og bønner serveret i kraftig tomatsky 

med citronskal, hvidløg, rosmarin, persille. (1,15,16) 
Serveret med italiensk orzo pasta vendt i olivenolie, citron og basilikum (1) 

Lun ret/pålæg 
Flæskesteg med lun rødkål apart.  

1 skive pr. person (12,S) 

Vegansk pålæg 
Sweet potato spead med kikærter, friteret kartoffel og ærteskud. (15,16) 

Salatbar 
Dagens salatbar med forskellige komponenter og dagens dressing 
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ONSDAG 
 
 

Hovedret 
Klassisk dansk kylling, stegt kyllingeoverlår serveret med bagte rodfrugter og skysauce (1,15) 

1 pr. person 
Serveret med kogte kartofler 

 

Fyldig og let salat 
Pasta penne vendt i basilikumspesto, semi-dried tomat, bagte urter og mini mozzarella (1,7,12,16) 

Grøn bønnesalat med røde og orange peberfrugter, æbler, ristede mandler og honningvinaigrette (7,8) 
 

Pålæg 
Klassisk hønsesalat med asparges, ristede champignon og purløg. (3,7,10,12,15) 

Spansk spegepølse med tomatpesto, grillet artiskok, semi-dried tomat og oliven. (3,7,10,12,16,S) 
Rejesalat med asparges, ærter, citron, frisée og dild. (2,3,7,10,12) 

 

Brød 
Bagerens hjemmebagte kernerugbrød og surdejsbrød (1) 

 
 
 
 
 

Tilvalg til menuen 
 

 

Dagens vegetarret 
Kinesisk Sichuan ret med soyamarineret plantefars, peberfrugt, 

bønnespirer, grønne bønner og chili (6,15,16) 
Serveret med dampede ris med sorte sesam (11) 

Lun ret/pålæg 
Lun tartelet med kylling i asparges 

1 pr. person (1,7) 

Vegansk pålæg 
Kartoffelmad med finthakkede rødløg, grøn mayonnaise og friterede grøntsagschips (15) 

Salatbar 
Dagens salatbar med forskellige komponenter og dagens dressing 

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

Hovedret 
Klassisk forloren hare med sprød bacon, råsyltede bær og skysauce. (1,3,7,15,S) 

1 skive pr. person 
Serveret med stegte kartofler med persille. 

 

Fyldig og let salat 
Blomkålssalat med ærter, farvede gulerødder, edamamebønner, kørvel, 

purløg, ristede solsikkekerner og mild citronvinaigrette (6,15) 
Waldorff salat med 2 slags selleri, røde æbler, druer, 
honningristede valnødder og mormordressing (7,8,9) 

 

Pålæg 
Halve æg med tomat, agurk, mayonnaise, frisée, citron og urtesalat (3,10,12) 

Leverpostej med frisk agurk, syltede rødbeder og brøndkarse (1,3,7,12,S) 
Hvid fiskesalat med rygeost, radiser, fennikel, purløg og ristede rugbrødschips (1,3,4,7,10,12,15) 

 

Kage 
Mazarin med nødder og karamel. (1,3,7,8) 

 

Brød 
Bagerens hjemmebagte kernerugbrød og surdejsbrød (1) 

 

Tilvalg til menuen 
 

 

Dagens vegetarret 
Græsk plantebøf glaseret i fermenteret sort peber serveret med grillet snack peber, 

syltede rødløg, forårsløg, bagte tomater og sauce jus. (15,16) 
1 pr. person 

Serveret med stegte kartofler med citron og rosmarin. 

Lun ret/pålæg 
Quiche med porre, spinat og bacon hertil urtecreme (1,3,7,10,12,15,S) 

1 pr. person 

Vegansk pålæg 
Hvidbønnepuré med mynte, ristede kerner og brøndkarse (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 
Chicken kebab, stykker af kylling med peberfrugt, løg og kål vendt i krydret marinade (1,15,16) 

Serveret med lunt arabisk pitabrød (1) 
1 pr. person 

Kold harissa (Chili paste) (16) 
 

Fyldig og let salat 
Tabbouleh med tomat, agurk, peberfrugt, forårsløg, mynte, persille, citron og olivenolie (1,15,16) 

Grøn salat med tomat, agurk, peberfrugt til pitabrød 
 

Pålæg 
Fransk kalkunsalat med ristede svampe, grønne linser, grov sennep, 

estragon og brøndkarse (3,7,10,12) 
Kogt skinke med italiensk salat, asparges og ærteskud (3,7,10,12,S) 

Tunsalat med søde peberfrugter, majs, kapers, dild, citron og frisée (1,3,4,7,10,12) 
 

Brød 
Bagerens hjemmebagte kernerugbrød og surdejsbrød (1) 

 
 
 
 
 

Tilvalg til menuen 
 

 

Dagens vegetarret 
Vegansk "kebab" vendt i marinade med ristede svampe, kål, løg, peberfrugt og bønner (15,16) 

Serveret med lunt arabisk pitabrød (1) 
1 pr. person 

Lun ret/pålæg 
Stegt medister med grov sennep og rødbeder (1,7,10,12,S) 

1 pr. person 

Vegansk pålæg 
Gulerodsspread med røde linser og crudité. (15,16) 

Salatbar 
Dagens salatbar med forskellige komponenter og dagens dressing 

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

 


