
 

Bestilling skal senest dagen før kl. 12 via SMS til 6170 9907 eller på mail sognegaarden4581@gmail.com. 
Der skal betales for ordren samtidig med bestillingen – Afhentning 17:00 – 18:30 

Betaling via MobilePay 61709907 eller kontooverførsel reg. 0517 konto 261407. Der kan også betales kontant 
sammen med levering. 

Uge 3 

 17/1 (mandag) Gammeldags oksesteg med kartofler, grøntsager og skøn sauce - 95kr. 

 19/1 (onsdag) Gule ærter med 2 slags kød - 95kr. 

 21/1 (fredag)  Ossobuco, herlig simreret med kartoffelmos og gremolata – 110 kr. 

Uge 4 

 24/1 (mandag) Stegt flæsk med persillesovs og hjemmesyltede rødbeder – 110 kr. 

 26/1 (onsdag) Krebinetter med stuvet grøntsager og kartofler – 95 kr. 

 28/1 (fredag) Ovnbagt laks på grøntsager, hollandaisesauce og kartofler – 110 kr. 

Uge 5 

 31/1 (mandag) Flæskesteg med rødkål, kartofler og skøn sauce – 95 kr. 

 2/2 (onsdag) Ovnstegt kylling med kartofler, sovs og hjemmelavet agurkesalat – 95 kr. 

 4/2 (fredag) Wienerschnitzel med klassisk tilbehør – 125 kr. 

Uge 6 

 7/2 (mandag) Brændende kærlighed med kartoffelmos og hjemmesyltede rødbeder – 95kr. 

 9/2 (onsdag) Kogt oksespidsbryst med kartofler og peberrodssauce – 110 kr. 

 11/2 (fredag) Kalveculotte med grøntsagssaute, rødvinssauce og fyldte bagekartofler 

 med krydderurter – 125 kr.  

Uge 7 

 14/2 (mandag) Tarteletter med høns i asparges – 95 kr. 

 16/2 (onsdag) Forloren hare med herlig vildtsauce, stegte kartofler og grøn salat – 110 kr. 

 18/2 (fredag) Ølbraiseret svinekæber med rodfrugtmos og grøn salat – 125 kr. 

Uge 8 

 21/2 (mandag) Stegt flæsk med persillesovs og hjemmesyltede rødbeder – 110 kr. 

 22/2 (onsdag) Skipperlabskovs med purløg og hjemmesyltede rødbeder – 95 kr. 

 25/2 (fredag) Grillet kalvemørbrad, svampesauce, pommes fondant og tomatsalat med 

 mozzarella – 145 kr. 

Uge 9 

 28/2 (mandag) Sognegårdsburger med alt og råstegte kartofler – 95 kr. 

 2/3 (onsdag) Biksemad med spejlæg hjemmesyltede rødbeder – 95 kr. 

 4/3 (fredag) Kold fiskesymfoni med krydderurtedressing og brød – 135 kr. 

Uge 10 

 7/3 (mandag) Gullasch med grov kartoffelmos – 95 kr. 

 9/3 (onsdag) Krebinetter med stuvet grøntsager og kartofler – 95 kr. 

 11/3 (fredag) Kalveschnitzel med parmaskinke, salvie, hvidvinssauce og bønnesalat med 

 cherrytomater – 125 kr. 

Uge 11 

 14/3 (mandag) Revelsben med grillsauce, coleslaw og halve bagte kartofler – 95 kr. 

 16/3 (onsdag) Tapasplatte med gourmet brød – 125 kr. 

 18/3 (fredag) Wienerschnitzel med klassisk tilbehør – 125 kr. 


