Køkken Ballerup’s café menuplan april 2020
Dato

Ugedag

1.

Onsdag

2.

Torsdag

3.

Fredag

4.

Lørdag

5.

Søndag

6.

Mandag

7.

Tirsdag

8.

Onsdag

9.

Skær
Torsdag

10.

Lang
Fredag

11.

Lørdag

12.

Påskedag

13.

2.
Påskedag

14.

Tirsdag

15.

Onsdag

16.

Torsdag

Dronning
Margrethes

80 års
fødselsdag

17.

Fredag

18.

Lørdag

19.

Søndag

20.
21.

Mandag
Tirsdag

22.

Onsdag

23.

Torsdag

24.

Fredag

25.

Lørdag

26.

Søndag

27.

Mandag

28.

Tirsdag

29.

Onsdag

30.

Torsdag

Hovedret
kr. 52,-

Forret/dessert
kr. 12,-

Dagens anretning
kr. 25,-/*kr.12,-

Kogt sprængt kam m/
stuvet spinat, kartofler og gulerødder
Stegt fisk m/ reje-aspargessovs,
kartofler og broccoli
Oksegullasch m/
kartoffelmos, asier
Forloren hare m/ vildtsovs,
kartofler, blomkål og tyttebærsyltetøj
Marineret kalkun m/
paprikasovs, ris og ærter
Gule ærter m/ flæsk, kartofler,
sennep og rødbeder
Fiskefrikadelle m/ remouladesovs,
kartoffelbåde og broccoli
Stegt medisterpølse m/
skysovs, kartofler og blomkål
Lammekølle m/
skysovs, kartofler, majs og myntegelé

Kærnemælkssuppe m/
rosiner
Blommegrød m/ fløde

Fiskefrikadelle m/
remoulade, citron, rugbrød
Kartoffelsuppe m/ bacon*

Indbagt mørbrad m/
flødekartofler og ærter

Henkogt fersken og
ananas m/ råcreme

Aspargessuppe*

Ribbenssteg m/
brun sovs, kartofler og rødkål
Stegt kylling m/
skysovs, kartofler og
hjemmelavet agurkesalat
Dampet laks m/
hollandaisesovs, kartofler og broccoli
Millionbøf m/
Kartoffelmos og drueagurk
Skinkeschnitzel m/ bearnaisesovs,
brasede kartofler og ærter
Oksesteg m/ svampesovs,
røstikartofler, glaserede perleløg og
bønner
Stegt kalvelever m/ bløde løg,
løgsovs, kartofler og blomkålssalat
Kogt hamburgerryg m/
cremet aspargessovs, kartofler og
grønsagsblanding
Stegt kyllingebryst m/
tomatsovs, pasta og ærter
Karrykål med oksekød m/ rugbrød

Jordbærgrød m/ fløde

Tartelet m/ høns i asparges

Stegt fisk m/ limesovs, kartofler og
gulerodsråkost med mandarin
Stegte revelsben m/
skysovs, kartoffelbåde og coleslaw
Kalkungryde m/
kartoffelmos og broccoli
Frikadeller m/ stuvede ærter og
gulerødder og kartofler
Flæskesteg m/
skysovs, kartofler og rødkål
Hakkebøf i sovs m/ bløde løg,
kartofler og grønsagsblanding
Kogt skinke m/ grønlangkål,
brunede kartofler og karotter
Dampet fisk med dildsovs over,
kartofler og rød spidskålssalat
Krebinetter m/ skysovs,
brasede kartofler og broccoli
Kylling teryaki m/ orientalsk sovs,
stegte ris og ærter

(Tilkøb: flûte 3 kr.)

Oksekødssuppe m/
kød- og melboller og urter
Cheesecake m/ frugtpynt

Grønsagstærte med salat

Moccafromage m/
flødeskum
Frugtsalat

Forloren skildpadde m/
½ æg med flûte
Rispilaff m/ skinke

Jordbærdessert

Champignonsuppe*

Kyllingespyd med råkost

(Tilkøb: flûte 3 kr.)

Orientalsksuppe
Bananasplit

Lun leverpostej m/
champignon, bacon, rugbrød
½ æg m/ sennepssovs og
rugbrød
Dagens kage: Påskeæg
(Tilkøb: flûte 3 kr.)
Dagens kage: Frugtstang m/creme
Dagens kage: Kiksekage

Citronfromage i
chokoladeskål m/
flødeskum
Is m/ vafler

Fiskefilet m/remoulade,
citron, rugbrød
Dagens kage: Cremelinser

Frikadelle m/ rødkål, rugbrød
Dagens kage: Macarons

Skovbærgrød m/ fløde

Pølse m/ pølsebrød

Hyldebærsuppe m/
tvebakker
Rådhuspandekager

Gratin med salat
Croissant m/ rejesalat
Dagens kage: Lagkage

Vaniljebudding m/
saftsauce
Gammeldags æblekage
m/ flødeskum

Jordskokkesuppe m/ bacon*

Chokolademousse m/
flødeskum
Rødgrød m/ fløde

Laksemad m/dild

Kirsebærdessert m /
flødeskum
Blåbærsuppe m/
flødeskum
Solbærgrød m/ fløde

Grønsagslasagne med salat

(Tilkøb: flûte 3 kr.)

Svensk pølseret

Dagens overraskelse

Forårsrulle med oksekød
m/salat
Gulerodssuppe*
(Tilkøb: flûte 3 kr.)

Juliennesuppe m/ flûte

Biksemad med spejlæg

Lun æbletærte m/
cremefraiche
Hindbærgrød m/ fløde

Kyllingespyd med salat

Koldskål m/
kammerjunkere
Øllebrød m/ flødeskum

Ærtesuppe*

Kartoffelsuppe m/ bacon

Fiskefrikadelle m/
remoulade, citron og rugbrød
Bagt kartoffel m/
Bacondressing

Henkogt pære m/
makronflødeskum

Pølse m/ pølsebrød

(Tilkøb: flûte 3 kr.)

Pastasalat med kylling

Åbningstider:
Hverdage: Kl. 11.00 – 13.30 i alle caféer (Bemærk, varm mad sælges fra kl. 11.30 – 13.00)
weekend og Helligdage: Kl. 11.30 – 13.00 i Café Lundehaven, Rosenhaven og Egely. (Lukket i café Lindehaven og Sønderhaven)
Ret til ændringer forbeholdes. hvis dagens menu er udsolgt, tilbydes et alternativ. Med venlig hilsen Køkken Ballerup

