
1. Gluten

2. Krebsdyr

3. Æg

4. Fisk

5. Jordnødder

6. Soja

7. Mælk

8. Nødder

9. Selleri

10. Sennep

11. Sesam

12. Sulfitter

13. Lupin

14. Bløddyr

15. Løg

16. Hvidløg

S. Svinekød

Får  I  for  meget  mad?
Skr iv  t i l  os ,  så  får  v i
t i lpasset  jeres  buffet .
info@citycater ing .dk

MANDA G
HOVEDRET

Indisk kalkun, langtidsstegt kalkunoverlår serveret i  kraftig sauce

med ristet kokos, mandler og friske urter (8,15,16)

1 skive pr.  person.

Basmatiris

FYLDIG OG LET SALAT
Beluga linser med tomat, agurk, peberfrugt,  mynte,

persille,  citron og olivenolie (1,12,16)

Blomkåls couscous med ærter,  sukkerærter,  ristede pinjekerner,

persille og sesamvinaigrette (8,11)

PÅLÆG
Bagt fisk serveret med marinererede urter,  grønne asparges,  plukket dild

og rygeostcreme i  glas (3,4,10,12)

"Carpaccio" stegt oksekød med rucola,  parmesanflager,  ristede pinjekerner

og cæsarcreme i  glas (3,4,7,8,10,12,15)

BRØD
Bagerens hjemmebagte kernerugbrød og surdejsbrød (1)

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

MAYFAIR

UGE 12

Menuen er  med forbehold  for  ændringer .
V i  tager  forbehold  for  ændr inger  i  sammensætning af  de enkelte  retter ,
fx  på  grund af  udsolgte  varer .  Der  kan forekomme spor  af  nødder .  
Ved spørgsmål  omkr ing a l lergener ,  kontakt  venl igst  kundeserv ice .

DAGENS VEGETARRET
Indisk veggie Korma med løg, kokos og ristede mandler (8,15,16)

Dampede basmatiris med varme krydderier

LUN RET/PÅLÆG
Lun leverpostej med ristet bacon, svampe og surt

(1,3,7,12,15,S)

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

SALATBAR
Dagens salatbar med forskellige komponenter og dagens dressing

3.  PÅLÆG
Rosmarin skinke med marinerede urter,  syltede rødløg og gulerodsspread i  glas (7,10,12,15,S)

TILVALG TIL MENUEN



1. Gluten

2. Krebsdyr

3. Æg

4. Fisk

5. Jordnødder

6. Soja

7. Mælk

8. Nødder

9. Selleri

10. Sennep

11. Sesam

12. Sulfitter

13. Lupin

14. Bløddyr

15. Løg

16. Hvidløg

S. Svinekød

Får  I  for  meget  mad?
Skr iv  t i l  os ,  så  får  v i
t i lpasset  jeres  buffet .
info@citycater ing .dk

T I R S D A G
HOVEDRET

Okse a la creme, stegt Himmerland oksetyndsteg serveret i  sauce 

med ristede svampe, forårsløg og urter (1,7,15,S)

1 skive. person.

Små kartofler vendt med friskhakkede krydderurter

FYLDIG OG LET SALAT
Hvedekernesalat med bagte squash, peberfrugt,  rødløg, artiskok,

soltørret tomat og ajvarcreme (1,15,16)

Tomatsalat med salattern, oliven, agurk, oregano,

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

PÅLÆG
Lakserillette med grov sennep, radiser,  frisée, kørvel,  purløg

og sprøde rugbrødschips (1,3,4,7,10,12)

Stegt kyllingeinderfilet med hjertesalat,  semi-dried tomat, oliven

og pestocreme i  glas (3,7,10,12,16)

BRØD
Bagerens hjemmebagte kernerugbrød og surdejsbrød (1)

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

MAYFAIR

UGE 12

Menuen er  med forbehold  for  ændringer .
V i  tager  forbehold  for  ændr inger  i  sammensætning af  de enkelte  retter ,
fx  på  grund af  udsolgte  varer .  Der  kan forekomme spor  af  nødder .  
Ved spørgsmål  omkr ing a l lergener ,  kontakt  venl igst  kundeserv ice .

DAGENS VEGETARRET
Svampefrikassé med champignon, markchampignon,  portobello,

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

LUN RET/PÅLÆG
Kyllingespyd med sød chili  og sesam (11,16)

1 pr.  person

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

SALATBAR
Dagens salatbar med forskellige komponenter og dagens dressing

3.  PÅLÆG
Stegt kamfilet med syltede æbler,  rødkål,  svesker og persille (1,3,7,10,12,S)

TILVALG TIL MENUEN



1. Gluten

2. Krebsdyr

3. Æg

4. Fisk

5. Jordnødder

6. Soja

7. Mælk

8. Nødder

9. Selleri

10. Sennep

11. Sesam

12. Sulfitter

13. Lupin

14. Bløddyr

15. Løg

16. Hvidløg

S. Svinekød

Får  I  for  meget  mad?
Skr iv  t i l  os ,  så  får  v i
t i lpasset  jeres  buffet .
info@citycater ing .dk

ON S D A G
HOVEDRET

Klassiske fiskefrikadeller med estragon og purløg (1,3,4,7,15)

2 pr.  person.

Kartofler i  persille

Grov remoulade (3,7,10,12)

FYLDIG OG LET SALAT
Kartoffelsalat med ærter,  edamamebønner, ristede sesam, persille,

purløg og vinaigrette (6,10,11,12,15)

Waldorfsalat med hjertesalat,  bladselleri,  knoldselleri,  æbler,  druer,

honningristede valnødder og mormordressing (7,8,9,12)

PÅLÆG
Pillede æg med rejer,  citron, krydderurtesalat,  frisée, dild

og mayonnaise i  glas (2,3,7,10,12)

Kogt kalvebryst med laurbær, timian, marinerede urter,  persille

og blomkålspuré i  glas (7,15)

BRØD
Bagerens hjemmebagte kernerugbrød og surdejsbrød (1)

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

MAYFAIR

UGE 12

Menuen er  med forbehold  for  ændringer .
V i  tager  forbehold  for  ændr inger  i  sammensætning af  de enkelte  retter ,
fx  på  grund af  udsolgte  varer .  Der  kan forekomme spor  af  nødder .  
Ved spørgsmål  omkr ing a l lergener ,  kontakt  venl igst  kundeserv ice .

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

Penne med krydderurteolie og citron (1)

LUN RET/PÅLÆG
Flæskesteg med lun rødkål

1 pr.  person (10,12,S)

VEGANSK PÅLÆG
Ærtepuré med mynte og persille (15,16)

SALATBAR
Dagens salatbar med forskellige komponenter og dagens dressing

3.  PÅLÆG
Kartoffelfrittata med spinat,  asparges,  snackpeber,  urtesalat og grøn mayonnaise (3,7,10,12,15)

TILVALG TIL MENUEN



1. Gluten

2. Krebsdyr

3. Æg

4. Fisk

5. Jordnødder

6. Soja

7. Mælk

8. Nødder

9. Selleri

10. Sennep

11. Sesam

12. Sulfitter

13. Lupin

14. Bløddyr

15. Løg

16. Hvidløg

S. Svinekød

Får  I  for  meget  mad?
Skr iv  t i l  os ,  så  får  v i
t i lpasset  jeres  buffet .
info@citycater ing .dk

T O R S D A G
HOVEDRET

Thai pork, marineret og stegt kamfilet serveret i  rød karrysauce med friske

grøntsager,  kokosmælk, l imeblade, citrongræs og ingefær (15,16,S) 

1 skive pr.  person.

Lune ris med ristede sesamfrø (11)

FYLDIG OG LET SALAT
Pasta penne vendt i  tomatpesto, rucola,  syltede rødløg, sukkerærter,

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

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

ristede solsikkekerner,  citron og appelsinjuice

PÅLÆG
Bagt hvid fisk,  rucola,  soltørret tomat, ristede nødder

og salsa verde i  glas (4,8,12,16)

"Klassisk hønsesalat" plukket kylling,  marinerede svampe, ristede svampe,

syltede asparges,  sprøde chips og brøndkarse (1,3,7,10,12)

BRØD
Bagerens hjemmebagte kernerugbrød og surdejsbrød (1)

KAGE
Sarah Bernhardt med karamel og havsalt (1,7,8)

MAYFAIR

UGE 12

Menuen er  med forbehold  for  ændringer .
V i  tager  forbehold  for  ændr inger  i  sammensætning af  de enkelte  retter ,
fx  på  grund af  udsolgte  varer .  Der  kan forekomme spor  af  nødder .  
Ved spørgsmål  omkr ing a l lergener ,  kontakt  venl igst  kundeserv ice .

DAGENS VEGETARRET
Rød Thai karry med bambusskud, masser af grønt,  kokosmælk, l imeblade, citrongræs og ingefær (15,16)

Lune ris med ristede sesamfrø (11)

LUN RET/PÅLÆG
Hakkebøf med bløde løg og rødbeder

1 pr.  person (12,15)

VEGANSK PÅLÆG
Grillet artiskok spread med bønner, fermenteret agurk og brøndkarse (15,16)

SALATBAR
Dagens salatbar med forskellige komponenter og dagens dressing

3.  PÅLÆG
Leverpostej med ristet bacon, svampe, surt og persille (1,7,12,S)

TILVALG TIL MENUEN

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



1. Gluten

2. Krebsdyr

3. Æg

4. Fisk

5. Jordnødder

6. Soja

7. Mælk

8. Nødder

9. Selleri

10. Sennep

11. Sesam

12. Sulfitter

13. Lupin

14. Bløddyr

15. Løg

16. Hvidløg

S. Svinekød

Får  I  for  meget  mad?
Skr iv  t i l  os ,  så  får  v i
t i lpasset  jeres  buffet .
info@citycater ing .dk

F R E D A G
HOVEDRET

Tarteletter med kylling i  asparges,  dansk kylling serveret i  sauce med asparges,

forårsløg, citron, purløg og persille (1,7,15)

Lune tarteletter (1)

2 pr.  person

FYLDIG OG LET SALAT
Bagte rodfrugter vendt med perlebyg, ristede hasselnødder, babyspinat,

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

Broccoli  og blomkålsbuketter vendt med sort quinoa, salatost,  ærter,

persille og mild sennepsdressing (7,10,12)

PÅLÆG
Røget laks,  grønne asparges,  agurk, radiser,  ristede kerner,  frisée,

dild og grøn urtecreme i  glas (3,4,7,10,12)

Oksesalami med timianstegte squash, marinerede peberfrugter,

syltede rødløg og aioli  i  glas (3,12,15,16)

BRØD
Bagerens hjemmebagte kernerugbrød og surdejsbrød (1)

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

MAYFAIR

UGE 12

Menuen er  med forbehold  for  ændringer .
V i  tager  forbehold  for  ændr inger  i  sammensætning af  de enkelte  retter ,
fx  på  grund af  udsolgte  varer .  Der  kan forekomme spor  af  nødder .  
Ved spørgsmål  omkr ing a l lergener ,  kontakt  venl igst  kundeserv ice .

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

Sprøde tarteletter (1)
2 pr.  person

LUN RET/PÅLÆG
Mørbradbøf med bløde løg og surt

1 stk.  pr.  person (12,15,S)

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

SALATBAR
Dagens salatbar med forskellige komponenter og dagens dressing

3.  PÅLÆG
Kalve rullepølse med sky, løg og karse (15)

TILVALG TIL MENUEN


