
GREEN DELUXE UGE 05 
 

 

 

 
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 ændringer i sammensætning af de enkelte retter, fx på grund af udsolgte varer. Der 
kan forekomme spor af nødder. Ved spørgsmål omkring allergener, kontakt venligst kundeservice. 
 

MANDAG 
 
 

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

Dampede basmatiris med varme krydderier 
 

Kold topping til hovedretten 
Koriander-chutney med grøn chili, ingefær og lime (16) 

Sprøde ristede kikærter 
 

Fyldig salat 
Broccoli, syltede rødløg, sesam, quinoa og hosinsauce (1,6,11,12,15,16) 

 

Grøn salat 
Farvede gulerødder, beder og græskarkerner 

 

Pålæg 
Fermenteret græskarkerne spread med kikærter og persille (15,16) 

 

Brød 
Bagerens hjemmebagte kernerugbrød og surdejsbrød (1) 

 

Energibooster 

Ingefær, æble, citron 
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TIRSDAG 
 
 

Hovedret 
Svampefrikassé med champignon, markchampignon, portobello, asparges, ærter, samt gulerødder og 

peberrod (15,16) 
Små kartofler vendt med friskhakkede krydderurter 

 

Kold topping til hovedretten 
Cherry tomater og fennikel 

Syltede perleløg i fermenteret dildjuice (15) 
 

Fyldig salat 
Perlebyg med bagte vinterrødder, brændte løg, 

fermenteret pebervinaigrette og ristede mandler (8,15) 
 

Grøn salat 
Perlebyg med bagte vinterrødder, brændte løg,  

fermenteret pebervinaigrette og ristede mandler (8,15) 
 

Pålæg 
Puré af saltbagte selleri, sprøde chips og persille frit (9,15,16) 

 

Brød 
Bagerens hjemmebagte kernerugbrød og surdejsbrød (1) 

 

 
 

 
  



GREEN DELUXE UGE 05 
 

 

 

 
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 ændringer i sammensætning af de enkelte retter, fx på grund af udsolgte varer. Der 
kan forekomme spor af nødder. Ved spørgsmål omkring allergener, kontakt venligst kundeservice. 
 

ONSDAG 
 
 

Hovedret 
Italienske veggieboller i marinara-sauce med friske tomater og urter (1,15,16) 

Serveret med penne med krydderurteolie og citron 
 

Kold topping til hovedretten 
Grillede og syltede courgetter med ristede fennikelfrø 

Grov basilikumpesto (8,16) 
 

Fyldig salat 
Tomatsalat med friske basilikum, græskarkerner og rødløg samt god olivenolie (15) 

 

Grøn salat 
Sprøde croutoner og syltede gulerødder (1) 

 

Pålæg 
Ærtepuré med mynte og persille (15,16) 

 

Brød 
Bagerens hjemmebagte kernerugbrød og surdejsbrød (1) 
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TORSDAG 
 
 

Hovedret 
Rød Thai karry med bambusskud, masser af grønt, 

kokosmælk, limeblade, citrongræs og ingefær (15,16) 
Lune ris med ristede sesamfrø (11) 

 

Kold topping til hovedretten 
Æble-mangochutney 

Ristede kokosflager, saltede peanuts og rosiner (5) 
 

Fyldig salat 
Belugalinser med grøn spidskål, rødløg, fermenteret tomatjuice, 

olivenolie og ristede kerner (15) 
 

Grøn salat 
Ingefær æbler, edamamebønner og ærteskud (6) 

 

Pålæg 
Grillet artiskok spread med bønner, fermenteret agurk og brøndkarse. (15,16) 

 

Brød 
Bagerens hjemmebagte kernerugbrød og surdejsbrød (1) 

 

Dessertjuice 

Æble, kanel, ristede nødder, karamel og vegansk fløde (8) 
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FREDAG 
 
 

Hovedret 
Selleri og svampe i asparges med ærter, forårsløg, gulerødder og persille (9,15) 

Serveret med sprøde tarteletter (1) 
2 pr. person 

 

Kold topping til hovedretten 
Tomatconcassé med citron og plukket persille 

Ærte og dildsauce 
 

Fyldig salat 
Birkesbagte gulerødder, pastinak, knoldselleri, rødbeder, babyspinat, 

saltristede græskarkerner og hasselnøddeolie (8,9,12) 
 

Grøn salat 
Timiansyltede blåbær og bolchebeder (12) 

 

Pålæg 
Tempeh 'nduja med syltede rødløg og mandler (8,12,15,16) 

 

Brød 
Bagerens hjemmebagte kernerugbrød og surdejsbrød (1) 

 

 
 

 


