Køkken Ballerup’s café menuplan marts 2020
Dato Ugedag
1.

Søndag

2.

Mandag

3.

Tirsdag

4.

Onsdag

5.

Torsdag

6.

Fredag

7.

Lørdag

8.

Søndag

9.

Mandag

10.

Tirsdag

11.

Onsdag

12.

Torsdag

Hovedret
kr. 52,Mørbradbøf m/cremet champignonsovs,
røstikartofler og asier
Stegt kalvelever m/bløde løg,
brun sovs, kartofler og blomkål
Kogt kylling m/aspargessovs, kartofler og
gulerødder
Brændende kærlighed m/kartoffelmos
og rødbeder
Kalvegryde m/kartofler og
marineret bønnesalat
Fiskefrikadeller m/remouladesovs,
kartofler og gulerodsråkost med persille
Kødboller m/karrysovs, løse ris og ærter
Benløse fugle i skysovs m/kartofler og
drueagurk
Kogt oksekød m/peberrodssovs, kartofler
og bønner
Grønsagslasagne m/rød spidskålssalat
Stegt paneret kalkunsnitzel m/
paprikasovs, pasta og broccoli
Fish & Chips m/ kold sovs tartare og ærter

International
dag

13.

Fredag

14.

Lørdag

15.

Søndag

16.

Mandag

17.

Tirsdag

18.

Onsdag

19.

Torsdag

20.

Fredag

21.

Lørdag

22.

Søndag

23.

Mandag

24.

Tirsdag

25.

Onsdag
Vaflens dag

26.

Torsdag

27.

Fredag

28.

Lørdag

29.

Søndag

30.

Mandag

31.

Tirsdag

Forret/dessert
kr. 12,-

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

Appelsinfromage
m/flødeskum
Frugtsalat

Fiskefilet m/remoulade,
citron og rugbrød
Græskarsuppe *
(Tilkøb: flûte 3 kr.)

Hønsekødssuppe
m/boller og urter
Bondepige m/slør
Solbærgrød m/fløde

(Tilkøb: flûte 3 kr.)

Frugtsuppe
m/flødeskum
Chokoladebudding
m/flødeskum
Hindbærgrød m/fløde
Oksekødssuppe
m/boller og urter
Brombærdessert
m/flødeskum
Æblesuppe m/
kanelflødeskum
Belgisk vaffel m/
hjemmelavet is og syltetøj

Kalvehjerter m/flødesovs, kartofler og
rosenkål
Stegt kylling m/kyllingeskysovs, kartofler
og agurkesalat
Pandestegte frikadeller m/
stuvede ærter og gulerødder og kartofler
Stegt medisterpølse m/
stuvet hvidkål, kartofler og rødbeder
Kalkungryde m/kartoffelmos og broccoli

Gulerodssuppe

Hakkebøf m/bløde løg, løgsovs, kartofler
og blomkål
Stegt kyllingesnitzel m/karrysovs, løse ris
og bønner
Stegt fisk m/limesovs, ovnkartofler og
gulerodsråkost med mandarin
Bankekød m/kartoffelmos og græskar
Kogt sprængt kalkunbryst m/
stuvet spinat, kartofler og gulerødder
Karrykål med oksekød m/rugbrød
Dampet fisk m/kokos-karrysovs,
løse ris og broccoli
Forloren and m/vildtsovs, kartofler og
rødbedesalat
Krebinetter m/bearnaisesovs,
brasede kartofler og ærter
Italiensk kødsovs m/pasta og
hvidkålsråkost med ananas
Gammeldags flæskesteg m/skysovs,
kartofler og hjemmelavet rødkål
Kogt skinke m/aspargessovs, kartofler og
grønsagsmix
Kyllingefarsbrød m/orangesovs, kartofler
og broccoli
Brunkål m/røget flæsk, sennep, rødbeder
og rugbrød

Forårsrulle med oksekød
m/salat
Fiskefrikadelle m/rugbrød,
remoulade og citron
Kartoffelsuppe med bacon*
Grønsagstærte med salat
Kyllingespyd m/
gulerodsråkost med mandarin
Forloren skildpadde m/
½ æg og flûte
Risengrød*
m/kanelsukker og smør
Cremet aspargessuppe*
(Tilkøb: flûte 3 kr.)

Laksemousse m/flûte
Ungarsk Gullaschsuppe*
(Tilkøb: flûte 3 kr.)
Kage: Islandsk æblekage

Tiramisu

Pandekage m/grønsagsfyld
med salat
Rejemad

Abrikosgrød m/ fløde

Tartelet m/høns i asparges

Henkogt pære
m/makronflødeskum
Juliennesuppe

Grønkålssuppe*

Bagte blommer
m/flødeskum
Rødgrød m/fløde

Pølse m/pølsebrød

Marengs
m/hindbærskum
Vaniljebudding
m/saftsauce
Nougatmousse
m/flødeskum
Risengrød
m/kanelsukker og smør
Blåbærsuppe
m/flødeskum
Hjemmelavet is
m/vafler
Alliancegrød m/fløde

(Tilkøb: flûte 3 kr.)

Dagens overraskelse

Hønsekødssuppe* m/boller
og urter (Tilkøb: flûte 3 kr.)
Ostebrød
Rispilaff m/skinke
Lun leverpostej m/rugbrød,
champignon og bacon
Tomatsuppe*
(Tilkøb: flûte 3 kr.)

Grønsagslasagne med salat
Biksemad med spejlæg
Kage: Vaffel m/syltetøj
Cremet blomkålssuppe*
(Tilkøb: flûte 3 kr.)

Ærtesuppe
m/flødepeberrod
Bagt æblekage
m/flødeskum
Citronfromage
m/flødeskum
Sveskegrød m/fløde

Lune frikadeller m/rugbrød
og rødkål
Klassisk tunmousse
m/flûte
Stegt fiskefilet m/rugbrød,
remoulade og citron
Græskarsuppe*
(Tilkøb: flûte 3 kr.)

Pandekage
m/marmelade

Forårsrulle med oksekød
m/salat

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

