Frokostordning
MadMedMening leverer økologisk frokostordning tilberedt fra
bunden og af sæsonens råvarer. Altid frisklavet, pænt anrettet og
leveret til døren. Lune retter, lækkert tilbehør, fyldige salater,
hjemmelavet pålæg og helt friskbagt brød. Vi sikrer størst
mulig variation i de daglige frokostleveringer, og tager
udgangspunkt i det danske og nordiske køkken såvel
resten af verden. Vi anvender så mange danske
produkter som muligt, hvorfor vores mad er meget
sæsonbetonet. Vi laver vores menuer fra dag til dag,
da vi tror på større kreativitet og meget mindre
madspild på den måde.
Pris pr. person
eks. moms og levering

Husk! Vi leverer mælk, frugt, smør,

kage, sandwich, ost, tapas, platter,
smørrebrød, madpakkeposer, crudité
charcuteriefade, morgenmad, mv.

En varm ret af gode råvarer
Mættende tilbehør
En fyldig grov salat
Grøn salat med dressing
2 slags pålæg med tilbehør
Friskbagt lyst brød og rugbrød
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Ugemenuer

Ugemenu
MANDAG (KØDDAG):
Hakkebøf rørt med friske urter
Bagt pastinak, gulerod og rødløg - hertil kold bearnaisesauce
Perlebyg med persilleolie, fennikel, blomkål og porrer
Grøn salat med mandarin, rødkål, granatæble, ristede kerne og nødder
Pålæg af stegt torskerogn med grov remoulade, citron og tomat
Pålæg af gylden hummus med syltede rødløg
Friskbagt rugbrød og Simons brød med havsalt
TIRSDAG (VEGETARDAG):
Chili sin carne med avokadocremefraiche, pico de gallo og frisk korianderdrys
Jasminris
Quesedillas med salsa, ost, peberfrugt og persille
Grøn salat med majs, gulerod, agurk og limedressing
Pålæg af mexikrydret flæskesteg med sød mangocreme
Pålæg af sild i adobosauce
Friskbagt rugbrød og cornbread med majs og chipotle
ONSDAG (FISKEDAG):
Skærising meuniere med smør, kapers, ristede citronskiver og persilledrys
Pommes duchesse - hertil mild sennepssauce med hvidvin
Grillet fennikel og ristede gulerødder på bund af rucola, feta, oliven og sennepsvinaigrette
Grøn salat med melon, agurk og hvid cremet dressing
Pålæg af paté og pølsefad med hjemmesylt, sødt, surt, sprødt og cremet
Pålæg af ostefad med rødvinskogte svesker, vanillekogte pære, knækbrød og radiser
Friskbagt rugbrød og maltflute
TORSDAG (PÅLÆGSDAG):
Bulgursalat med citronskal, dadler, krydderurter toppet med karamelliseret
aubergine, ristet squash, frisk tomat og grillet rød peber
Bagte græskarskiver med honning og chili, toppet med smulret feta, mynte og granatæble
Pålæg af medister med grønlangkål
Pålæg af fyldt ribbensteg med sennepsmayo og syltet agurk
Pålæg af kyllingekødpølse med karrycreme, bacon og rød peber
Pålæg af fiskefrikadeller med grov remoulade og agurk
Pålæg af kartoffelmadder med kapers-sennepsmayo, karse og sprøde sellerichips
Friskbagt rugbrød og gulerods-solsikkeformbrød
FREDAG (KØDDAG):
Farserede porrer med smørsauce og persille
Stuvede kartofler, gulerødder og ærter
Dampede majroer med kørvel, peberrod og grov sennep med æble-rødløg-kapersdrys
Grøn salat med radise, agurk og mormordressing
Pålæg af æggesalat med med tomat og karse
Pålæg af roastbeef med remoulade, ristede løg og peberrodscreme
Friskbagt rugbrød og mormors franskbrød

Ugemenu
MANDAG (KØDDAG):
Gammelsdags oksesteg med god sauce, asier, tyttebærsylt og purløgsdrys
Kartoffelmos med smør og et skvæt fløde
Råkost af gulerødder, hvidkål og grønkål med rosiner, citron, æbler og mandariner
Grøn salat med blomkål, broccoli, cherrytomater, rødløg og sennepsvinaigrette
Pålæg af klassiske karrysild med topping af hakket æg, grøn peberfrugt, tomat og karse
Pålæg af tomatmadder med hvidløgsflødeost og pesto
Friskbagt rugbrød og kerneboller
TIRSDAG (VEGETARDAG):
Cannelloni med græskarpuré, ricotta, spinat og salvie med fyldig bechamel, parmesan og krydrede brødkrummer
Squashfritter med citronskal
Halve bagte tomater med frisk mozarella, grillet peber, balsamicoglace, croutoner og persille
Grøn salat med rucola, grillet pære, valnøddevinaigrette og druer
Pålæg af kyllingeleverpaté støbt i glas med portvinschutney, rosa peber og timian - hertil cornichoner
Pålæg af skinke, pølse og gorgonzola med syltede løg og æblekompot
Friskbagt rugbrød og olivenbrød med rosmarin
ONSDAG (FISKEDAG):
Torsk i fad med mild karrysauce med æbler, porrer, gulerod og løg
Kogte små kartofler med smør og krydderurtedrys
Grov salat af bagte rodfrugter med lynristet savoykål, sød sennepsdressing, rosiner og æbler
Grøn salat med sprød fennikel, agurk og citrondressing
Pålæg af rullepølse med flødepeberrod og æble-persille-bladsellerisalat
Pålæg af rodfrugtshummus toppet med olivenolie og purløg
Friskbagt rugbrød og flute med urtesalt
TORSDAG (PÅLÆGSDAG):
Pastasalat med ristet grønt, frisk tomat og krydderolie med frisk mozarella, cherrytomat og pesto
Grøn salat med peberfrugt, syltede rødløg, brødcroutoner og balsamicodressing
Pålæg af tarteletter med høns i asparges
Pålæg af skinkesalat med porrer, pastinak, dijon, tomat og karse
Pålæg af roastbeef med grov remoulade, ristede løg, peberrod og syltet agurk
Pålæg af Sol over Gudhjem med mayo, radiser, smilende æg og purløg
Pålæg af svampepostej med kartoffel, squash og urter med mild hvidløgscreme og peberfrugt
Friskbagt rugbrød og formbrød
FREDAG (KØDDAG):
Spaghetti meatballs med krydret tomatsauce
Pasta penne vendt med olivenolie
Grillet squash toppet med Burratta, kapers, rødløg, pesto og olivenolie
Grøn salat med portobellosvampe, rucola, cherrytomat, oliven og frisk oreganovinaigrette
Pålæg af flækærtepuré med frillet peberfrugt og crudité
Pålæg af Lakserillette med urter og frisk pære
Friskbagt rugbrød og foccacia

Ugemenu
MANDAG (KØDDAG):
Nakkefilet stegt som vildt med fyldig sauce og sylt
Ovnbagte kartoffelbåde med timian
Rødkålssalat med æbler, krydderurter, kerner og frø
Grøn salat med bladselleri, blomkål, grøn peber, tranebær, ristede svampe og syrlig dressing
Pålæg af rejesalat med asparges og urter
Pålæg af ostefad med gulerod-appelsin-abrikossylt, druer, knækbrød og frisk appelsin
Friskbagt rugbrød og kerneflute
TIRSDAG (VEGETARDAG):
Mexikansk inspireret "brændende kærlighed“ med bønner, majs, squash og rødløg
Græskar-kartoffelmos toppet med poppede vilde ris
Cremet broccolisalat med rødløg, rosiner og kerner
Grønkålssalat med frisk appelsin, dadler, granatæble, avokado og honningristet mandel med
jalepeno-koriander-mandarindressing
Pålæg af kyllingekødpølse med chilimayo og grøntsagssalsa
Pålæg af chorizo med ajvarcreme og grillet peberfrugt
Friskbagt rugbrød og bradepandebrød med chipotle og majs
ONSDAG (FISKEDAG):
Skindstegt tvillingfilet med brunet smør og citronsaft
Perlebygotto med porrer, ærter, citronskal og ristede hasselnødder
Bagte farvede gulerødder med hvid citronyoghurt, gyldne rosiner, æble og blomsterkarse
Grøn salat med frisée, urter, appelsin, rødløg, rødbede og cremet sennepsvinaigrette
Pålæg af spegepølse med peberfrugt-fennikel-rødløg-persillesalat
Pålæg af lun leverpostej med svampe, bacon og surt
Friskbagt rugbrød og maltboller
TORSDAG (PÅLÆGSDAG):
Boghvedesalat med urter, radiser, grønne bønner, tomater, rødløg, oliven, fennikel og hvidløg-citron-olivenoliedressing
Grøn salat med balsamicoglace, feta, granatæblekerner og græskarkerner
Pålæg af hamburgerryg med røræg, tomat og purløg
Pålæg af sprængt oksebryst med grov pickles og peberrod
Pålæg af paté og rullepølse med surt
Pålæg af fiskefilét med remoulade, citron og agurk
Pålæg af broccolideller med parmesan og hvidløg med urtercremefraiche
Friskbagt rugbrød og formbrød med valnødder
FREDAG (KØDDAG):
Persillerodssupper med tre toppings; ristede champignoner, bacon, persilleolie og sprøde croutoner
Frikadeller og kartoffelsalat
Perlebyg med didlolie, tørrede tranebær, ærter og ristede solsikkekerner
Grøn salat med kål, gulerødder, mandarin, æble og mormordressing
Pålæg af spegepølse med grov remoulade, rødløg og agurk
Pålæg af nøddepaté med sauté af æble og pastinak
Friskbagt rugbrød og maltbrød med masser af kerner

