
Påskeplatte kr. 56,75

SPECIAL TILBUD

Spinatroulade - Kyllingefrikadeller - Kalvesteg - Cheesecake
Påskeplatte kr. 56,75

HOVEDRETTER

MENUKORT

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Frokostanretning

Frokostanretning (gratinkost)

Gelerugbrød

FROKOST

TIR ONS TOR FRE LØR SØN MAN

LEVERINGSDAGE

14 - 2023

Ribbensteg - Spr. svinekam - Hønsesalat - Frikadelle

Ribbensteg - Spr. svinekam - Skinkesalat - Kyllingesalat

gratinkost

FredagOnsdagMandag

Fiskelasagne m. dampet fisk med spinat - citron

Frikadelle

Boller i selleri

Champignongryde af svinekød m. ingefær

Kalvesteg

Biksemad

Stegt svinekam

Forloren hare

Stegt svinemørbrad

Gammeldags stegt hel kyllingelår med persille

Stegt lammekølle

Kotelet i fad

Stegt lammekølle

kartofler - stuvede ærter/gulerødder

kartofler

kartofler

kartofler - skysovs - solbærsyltetøj   

med hakket oksekød - karry - løg og hvidkål

kartofler - skysovs - rødkål

kartofler - vildtsovs - asier

kartofler - champignonsovs - broccoli

kartofler - skysovs - hjemmelavet agurkesalat

kartofler - skysovs - mar. bønner/løg

m. paprikasovs - kartofler - grøntsagssymfoni



BIRETTER

MENUKORT

Orientalsk grøntsagssuppe med ferskener

Rombudding med saft sovs

Hyldebærsuppe med tvebakker

Skidne æg med bacontern

Appelsinfromage med flødeskum

Svesketrifli med flødecreme

Æblekage med flødeskum

Leverpostej m. bacon/champignon (excl. brød)

Nougatfromage med frugtcocktail

Hindbærdessert med flødeskum

LEVERINGSDAGE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

14 - 2023 TIR ONS TOR FRE LØR SØN MAN

FredagOnsdagMandag

TILKØB

Øllebrød med mælk

Pandekager med syltetøj

Protino energidrik 250 ml

Kogte kartofler  (200 gr.)

Kartoffelmos (220 gr.)

Kogte grøntsager - Grøntsagssymfoni

Råkost

Råkost

Råkost

Ugens kage: Gulerodskage

hvedekerner - forårsløg - æbler - blegselleri - rød peber (150 gr.)

gulerødder - æble - rosiner (150 gr.)

grøn salat - ærter - fetaost - sorte oliven (150 g)

gulerødder - ærter - romanescokål - gul peber (100 gr.)

Protino dessert 80 ml - 2 stk.

Det gode madhus
Ryttervej 39
5700 Svendborg

Tlf.: 62 23 43 30
Mail: dgm@svendborg.dk
Web: detgodemadhus.svendborg.dk

Hverdage kl. 9-14 Ca. 30E% fra fedt pr. portion

Husk du kan markere ugens bestilte 
retter på dette menukort


