LETTE
RETTER
SMØRREBRØD
lll

lll

GAMMELDAWS ØLLEBRØD
med friskpisket flødeskum

22,-

ÆG
pyntet med rejer, mayonnaise, & citron

22,-

ROASTBEEF
med remoulade & ristede løg, peberrod & agurkesalat

22,-

LEVERPOSTEJ
med rødbede, champignon & bacon

RISENGRØD
med kanelsukker & smør

15,-

SPEGEPØLSE
med sky og løgringe
30,-

lll

TUNMOUSSE
med rejer, dilddressing & brød

40,-

10,-

10,-

lll

GULERODSSALAT
med rosiner & ananas

MARINERET SILD
med tomat & løgringe

10,-

FISKEFILET
med remoulade & citron

25,-

25,-

KOGT SKINKE
med snysk & rødbeder

lll

MILD CHILI SIN CARNE
med ris, salat & tortillachips
65,-

25,-

lll

GRØNTSAGSFRIKADELLER
2 stk., med stegte kartofler & salat

50,-

55,-

55,-

FYLDT RØDSPÆTTE
med stuvet spinat, gulerødder & kartofler

65,-

SUPPER

lll

25,-

25,-

28,-

KONG FIDDES LIVRET
med kartoffelmos, hakket æg, løg & rødbeder

65,-

lll

GRØNTSAGSLASAGNE
med salat

lll

50,-

CREMET ASPARGESSUPPE
med kødboller & aspargessnitter

55,-

TOMATSUPPE
med kødboller

lll

2 FRIKADELLER
med kartoffelsalat & blandet salat

25,-

lll

25,-

lll

Patienter kan vælge mellem almindelig eller lille portion

20,-

KARTOFFEL-PORRESUPPE
med topping af purløg og ristet bacon

28,-

15,-

65,-

25,-

lll

HØNSEKØDSSUPPE
med kød- og melboller & suppeurter

lll

STJERNESKUD
Ristet franskbrød, sprødstegt fiskefilet, dampet
rødspætterulle, røget laks, rejer samt dressing

55,-

lll

l

OST 30+ MED PEBERFRUGT
på groft franskbrød

50,-

lll

lll

REJER,
mayonnaise & citron på 1/2 skive franskbrød

55,-

lll

lll

HYTTEOST & RADISER,
china rose spirer & gul cherry tomat
på 1/2 skive rugbrød

BEMÆRK:
Patienter kan uden beregning vælge mellem
menuerne på kortet, samt vand, juice og mælk.

50,-

LINSEGRYDE
med cous-cous & naan-brød

lll

ll

RØGET LAKS
& æggestand på 1/2 skive rugbrød

STEGT KYLLING
med skysauce, kartofler, rabarberkompot
& agurkesalat
BRÆNDENDE KÆRLIGHED
Kartoffelmos med stegte løg & bacon i tern

lll

ll

SALAT
Kinakål, tomat, agurk & gulerod

25,-

lll

FRIKADELLE
med sommersalat, friske ærteskud
og tomatbåd

65,-

lll

lll

ll

SALAT
Kinakål, peberfrugt, radiser & agurker

HAMBURGERRYG
med italiensk salat

lll

FALAFELBØF
med hummus, tomatsalat & naan-brød

lll

lll

lll

LUFTIG ÆGGEKAGE
med sprødstegt bacon & cherrytomat,
serveres med groft rugbrød & smør

25,-

MILLIONBØF
med kartoffelmos & kogte carotter

lll

lll

TARTELET
med høns i asparges. (1 stk.)

25,-

lll

lll

VEGANER RETTER

lll

HAKKEBØF
med bearnaisesauce, stegte kartofler og ærter

lll

lll

MANNAGRØD KOGT PÅ SØDMÆLK,
hertil smør & kanelsukker

HOVEDRETTER

SMØRREBRØD

25,-

lll

HYLDEBÆRSUPPE
med flødeskum

25,-

RESTAURANTEN
SOMMER 2019

DESSERTER
ll

CHEESECAKE

30,-

ll

BELGISK VAFFEL
med hjemmelavet vanilleis & jordbærsyltetøj

25,-

ll

HJEMMELAVET CITRONFROMAGE

Velkommen til Restauranten,
vi håber du får en kulinarisk og god oplevelse.
Har du specielle behov m.h.t. diæter,
spørg da gerne Restauranten’s personale.
Patienter kan uden beregning
vælge mellem menuerne på kortet,
samt vand, juice og mælk.
Sidste frist for bestilling af varm mad
samt stjerneskud er kl 19.40
Sidste frist for bestilling af roomservice
er kl. 19.15

ll

FORÅRSDESSERT
med flødeskum

Velkommen

25,25,-

lll

HJEMMELAVET FRUGTGRØD
Serveres med piskefløde eller mælk.
Vælg mellem æble-, jordbær- eller sveskegrød
l

UDSKÅRET FRISK FRUGT
ll

HJEMMELAVET VANILLEIS

20,25,25,-

ll

OSTETALLERKEN
med Camembert og smøreost, serveret med
saltkiks og grønt

Ikonerne herunder forklarer,
hvilken slags kød retten indeholder:

25,-

Ko

Gris

Kylling

Skaldyr

Fisk

Veganer

Kostkategorier:
Sygehuskost l
Tilgodeser de, der har brug for ekstra energi
gennem varieret kost
Normalkost l
Tilgodeser de, der vil opretholde en
almindelig sund kost.
Småtspisende kost l
Tilgodeser de, der gennem små næringstætte
portioner får dækket deres energibehov.

Kresten Philipsens vej 15 · 6200 Aabenraa
Tlf. 79 97 00 00

Restaurantens åbningstider:
9.00 - 20.00

