Uke 38
Mandag
Tirsdag
Lasagne al forno. Bakt
Kylling bali med paprika,
fennikel og squash med annanas og ris(hvitløt)
parmesandressing.
Aspargesbønnersalat
(hvete, melk)

Onsdag
Gresk gyros med svin,
ovnstekte potetbåter,
tomat, rødløk, tzatzike
og pita (melk)

Torsdag
Langtidskokt høyrygg
med ingefær og
stjerneanis, bakte
rotgrønnsaker og poteter
(hvitløk)

Fredag
mexicansk kyllingfajitas,
ris, rømme, refritos
bønner, maissalat, mais
tortillas, ( melk, hvete)

Lunsj veg

Vegetar lasagne al
forno. Bakt fennikel og
squash med
parmesandressing,
aspagesbønnersalat.
(hvete, melk)

Bali gryte med paprika,
annanas og ris(hvitløk)

Gresk vegetar gyros
med , ovnstekte
potetbåter, tomat,
rødløk, tzatzike og pita
(melk)

Pulled-veg, med ingefær
og stjerneanis, bakte
rotgrønnsaker og poteter
(hvitløk)

mexicansk
søtpotetfajitas, ris,
rømme, refritos bønner,
maissalat, mais tortillas,
(melk, hvete)

Dagens påsmurt

Baguette med salami,
tomat, brie og aioli.
(hvete, egg, sennep,
sulfitt, hvitløk, melk)

wraps med sursøt
rømmedressing,
tacokjøttdeig, rødløk,
agurk, mais og salat.
(melk, hvete)

langpanne brød, Røkt
skinke, omlett, aioli,
sylta rødløk. (hvete,
sulfitt, egg, sennep,
melk)

Biffsandwich med
fetakrem, syltet løk og
crispisalat (hvete, melk,
sulfitt)

Clubsandwich, kylling,
Bacon, salat og tomat
med . (hvete, egg,
sennep, sulfitt)

Dagens påsmurt veg

Baguette med brie ,
tomat og aioli. (hvete,
egg, sennep, sulfitt,
hvitløk, melk)

wraps med sursøt
rømmedressing,
tacosoyadeig, rødløk,
agurk, mais og salat.
(melk, hvete)

Langpanne brød med
greskomlett, agurk,
tomat, smør(hvete,
melk, hvitløk, egg, sulfitt)

Sandwich med grillet
kikertburger, fetakrem,
syltet løk og crispisalat
(hvete, melk, sulfitt)

Sandwich med tomat,
avocado, salat og
hummus. (hvete, sesam)

Dagens salat

Caprese spesial,
spekeskinke, mozzarela,
tomat, rødløk, salat,
urtepesto (sulfit, melk)

Salat med grillet
Caesarsalat m kylling
Salat med feta, greske
svinenakke,
(hvete, egg, melk, sulfitt, kjøttboller, oliven,
grønnsaksjulienne,
sennep, fisk)
tzatziki (melk, sulfitt)
koriander og ponzusaus.
(fisk, sulfitt, soya)

"Karedok" salat med
kylling, syltede
grønnsaker, og kikerter (
fisk, hvitløk, sulfitt)

Dagens salat veg

Caprese spesial,
mozzarela, tomat,
rødløk, salat, urtepesto
(sulfit, melk)

Salat med falafelboller,, Vegetarcaesarsalat med Gresk salat med feta,
grønnsaksjulienne,
egg (hvete, egg, melk,
oliven og tzatziki (melk,
koriander og ponzusaus. sulfitt, fisk, sennep)
sulfitt)
(sulfitt, soya)

"Karedok" salat med
syltede grønnsaker og
kikerter ( fisk, hvitløk,
sulfitt)

Lunsj

Uke 39
Mandag
Rosmarin og sitronstekt kylling
med ovnsbakte poteter,
grønnsaksblanding, sitronsaus
(sulfitt, smør)

Tirsdag
Viltgryte med rotgrønnsaker,
koktepoter og tyttebær(melk,
sennep)

Onsdag
TandooriLaks med ris, raita og
agurksalat(fisk, melk, sulfit)

Torsdag
Grillet, røkt svinekam med
surkål, marinerte tomater og
sennepsstekte småpoteter,
sjysaus (sennep, sulfitt)

Lunsj

Lunsj veg

Dagens påsmurt

Rosmarinstekte grønnsaker
Vegetar Viltgryte med
med kidneybønner, ovnsbakte rotgrønnsaker, koktepoteter og
poteter og sitronsaus (sulfitt,
tyttebær(melk, sennep)
smør)

Channa Masala med ris, raita og Vegetarboller med surkål,
agurksalat(melk, hvitløk, sulfit)
marinerte tomater og
sennepsstekte småpoteter
(sennep, sulfitt)

Sandwich med pecorino ost,
røkt skinke, grillet grønnsaker,
og aioli (hvete, melk, egg,
sennep, sulfitt)

Wrap med varmrøkt laks,
kremost, dill, syltede
grønnsaker (hvete, melk, fisk,
sulfitt)

Baguette med tomatdressing,
Spekeskinke, fersk tomatsalat, 'Banh mi'' med pork belly, chiliaioli,
salami, brie, tomat, salat, og
basilkumkrem og mozzarella,
syltede grønnsaker og salat(hvete,sulfit,
aioli. (hvete, egg, sennep, sulfitt, salat (hvete, melk, sulfitt)
fisk, egg, sennep)
melk)

Wrap med syltede grønnsaker,
hummus, røde bønner, fetaost
(hvete, melk, sulfitt)

Baguette med tomatdressing,
brie, tomat, salat og aioli. (hvete,
egg, sennep, sulfitt, hvitløk,
melk)

Grillet aubergine, fersk
'Banh mi'' med pulled vego, chiliaioli,
tomatsalat, basilkumkrem og
syltede grønnsaker og salat(hvete,sulfit,
mozzarella. salat. (hvete, melk, fisk, egg, sennep)
sulfitt)

Pulledporksalat, med nudler,
hoisin og juliennegrønnsaker
(hvete, sulfit)

Brokkolislaw med serrano,
byggryn, rosiner og rødløk
(melk, egg, sennep, sulfitt,
bygg)

Vietnamesisk kyllingsalat,
peanøtter, kinkål, agurk, gulrot,
chili, rødløk, parika, mynte,
koriander, ris(hvete, sulfit)

Pastasalat med varmrøkt laks,
creme fraiche, og bakte
grønnsaker. (fisk, hvete, melk)

Salat med grillet biff, Bulgur, feta og
syltet rødløk (hvete, sulfitt, melk)

Pulledvegsalat med nudler,
hoisin og juliennegrønnsaker
(hvete, sulfit)

Brokkolislaw med byggryn,
rosiner og rødløk (melk, egg,
sennep, sulfitt, bygg)

Viatnemesisk tofu salat,
peanøtter, kinkål, agurk, gulrot,
chili, rødløk, parika, mynte,
koriander, ris(Hvete, sulfit)

Pastasalat med røde bønner,
creme fraiche, urter og bakte
grønnsaker. (hvete, melk)

Salat med Bulgur, feta og syltet rødløk
(hvete, sulfitt, melk)

Sandwich med pecorino ost,
grillet grønnsaker, tomat og
aioli (hvete, melk, egg,
Dagens påsmurt veg sennep, sulfitt)

Dagens salat

Dagens salat veg

Fredag
Tapas. Kjøttboller i tomatsaus med
harissa(hvitløk)
Bakt kylling thighs (Pinxto) med oregano,
hvitløk, røktpaprika og lime.(hvitløk)
Patatas bravas med sriracha og aioli
(egg,sennep,hvitløk,sulfit)
Tomatfetasalatsalat (melk, sulfit)

Vegetar boller i tomatsaus med harissa
(hvitløk)
Bakt sopp (Pinxto) med oregano, hvitløk,
røktpaprika og lime.(hvitløk). Patatas
bravas med sriracha og aioli (egg,
sennep,hvitløk,sulfit) tomatfetasalat
(melk)

Uke 40

Lunsj

Lunsj veg

Dagens påsmurt

Mandag
Grillet svinenakke med
egenkomponert BBQ rub, smoky
BBQ saus, lun potetsalat og
maiskompott (soya, sulfitt, melk)

Tirsdag
Kjøttkaker med brunsaus,
kålstuing, smørkokte erter og
gulrøtter, servers med
koktepoteter(melk)

Onsdag
Spicy Brazilian Chicken with
Coconut Sauce, ris og tomat,
rødløks salat.

Torsdag
Moussaka(hvete, melk, hvitløk)

Fredag
Chili con carne, pico de gallo,
hvetetortilla, nachos, rømme og
hjemmelaget salsa (hvete, melk,
sulfitt)

Pulled Vego med
egenkomponert BBQ rub,smoky
BBQ saus, lun potetsalat og
maiskompott (soya, sulfitt, melk)

Vegetarboller med brunsaus,
kålstuing, smørkokte erter og
gulrøtter, servers med
koktepoteter(melk)

Spicy Brazilian vegisterkake,
with Coconut Sauce, ris og
tomat, rødløks salat.

Vegetar Moussaka(hvete, melk,
hvitløk)

Chili sin carne, pico de gallo,
hvetetortilla, nachos, rømme og
hjemmelaget salsa (hvete, melk,
sulfitt)

italiensk spekeskinke med
comte-ost, pesto, tomat, sylta
rødløk (hvete, melk, sulfitt)

Club sandwich, kylling, Bacon,
Kyllingmix med currymajones og Spansk omelett med skinke,,
salat og tomat, aioli. (hvete, egg, sylta grønnsaker. Hirse
Løk, grillet paprika. (hvete, egg,
sennep, sulfitt)
sandwichbrød. (hvete, egg,
sennep, sulfitt)
sulfitt, sennep)

Baguette med tomatdressing,
salami, tomat, mozzarella og
aioli. (hvete, egg, sennep, sulfitt,
melk)

Comte-ost, pesto, tomat, sylta
rødløk (hvete, melk, sulfitt)

Club veg sandwich med tomat,
avocado, salat og hummus.
(hvete, sesam)

Baguette med tomatdressing,
mozzarella, tomat og aioli.
(hvete, egg, sennep, sulfitt,melk)

Dagens påsmurt veg

Dagens salat

Dagens salat veg

Bakte grønnsaker med
Spansk omelett, Løk, grillet
currymajones og sylta
paprika. (hvete, egg, sennep,
grønnsaker. Hirse sandwichbrød. sulfitt)
(hvete, soya, sulfitt, egg, sennep)

Brokkolislaw med kylling,
Gresk salat med feta, greske
Kylling og linsesalat med rucola, Sweet & Sour pulledpork bowl,
byggryn, rosiner og rødløk (melk, kjøttboller, oliven, tzatziki (melk, feta, honing, rødløk, redikk og
basmatiris, Edamame
egg, sennep, sulfitt, bygg)
sulfitt)
sprø grønnsaker(sulfit, melk)
soyabønner, mangosalsa,
avocado, plommetomater, syltet
rødløk , kylling.

Salat med grillet kyllingbiff,
kikerter, feta og syltet rødløk
(sulfitt, melk)

Brokkolislaw med byggryn,
rosiner og rødløk (melk, egg,
sennep, sulfitt, bygg)

Salat med bakte kikerter, feta og
syltet rødløk (sulfitt, melk)

Gresk salat med feta, oliven og
tzatziki (melk, sulfitt)

Linsesalat med rucola, feta,
honing, rødløk, redikk og sprø
grønnsaker(sulfit, melk)

Sweet & Sour bowl, basmatiris,
Edamame soyabønner,
mangosalsa, avocado,
plommetomater, syltet rødløk

