
 
 

De 5 verdenskøkkener på halalkød 
 februar 2023 

Information om halal menuplanen 
 På denne menuplan er der altid brugt halal okse – og kalvekød i retterne  

Når køkkenet bruger gelatine i retterne, bruges der altid halal gelatine til alle husets beboere 

Dato Hovedret Biret 

Onsdag 
d. 1. 

Kogt fisk med sennepssovs, kartofler 
& syltede rødbeder 

Varm æblesuppe med ristet 
havreknas (gluten) & flødeskum 
(laktose) 

Torsdag 
d. 2. 

Linsefrikadeller (æg, gluten) med  
tomatsauce, pasta & kogte majs 

Hindbærgrød med sødmælk & 
piskefløde (laktose) 

Fredag 
d. 3. 

Squash frikadeller med flødekartofler 
(laktose) & bagte rodfrugter 

Ostelagkage (gluten, laktose)  

med solbærsyltetøj 

Lørdag 
d. 4. 

Asiatisk okse med kartoffelmos (mælk, 

laktose) & syltede græskar 
Hindbærtrifli (grød, makroner,  
råcreme (æg, laktose) 

Søndag  
d. 5. 

Chili con carne (fjerkræ) hertil ris 
Ønskemenu fra Anemonegangen 

Citronfromage med flødeskum 
(laktose) 

Uge 6 
Mandag  

d. 6. 

Marokkansk lammetagine med  
kartofler & asier  

Blommegrød med sødmælk  
& piskefløde (laktose) 

Tirsdag  
d. 7. 

Dampet sæson fisk med  
karrygrøntsagssauce & kartofler 

Varm jordbær/rabarbersuppe 
med flødeskum (laktose) 

 
Rød farve: Der kommer særskilt mad op til kostformen: halal 
Sort farve: Kostformen halal skal have samme mad som de andre beboere.  
Ret til overraskelser forbeholdes ☺ 
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Dato Hovedret Biret 

Onsdag  
d. 8. 

Rabarberkylling (fjerkræ, laktose) med 
kartofler & kogte majs 

Henkogt ananas med  
skyrcreme (laktose) 

Torsdag 
d. 9. 

Grøntsagslasagne (gluten, mælk, laktose) 

med brød 

Stikkelsbærgrød  
med sødmælk & piskefløde 
(laktose) 

Fredag 
d. 10. 

Grønne deller med sur-sødsauce,  

kartofler, tyttebærcreme (laktose) & 
kogte bønner 

Stikkelsbærdessert (frugtgrød,  

æblekagerasp (gluten) med  
flødeskum (laktose) 

Lørdag 
d. 11. 

Kalkunstroganoff (fjerkræ) med ris & 
kogt broccoli 

Vaniljebudding (æg, mælk,  

laktose) med saftsovs 

Søndag   
d. 12. 

Kalkun krebinet (fjerkræ, gluten), med 
champignon á la creme (laktose, mælk, 

gluten), stegte kartofler & agurkesalat 

Brombærfromage med  
flødeskum (laktose) 

Uge 7 
Mandag 

d. 13. 

Ungarsk gullaschsuppe (okse)  

med flutes 
Æbleskiver (gluten, mælk, laktose) 

med syltetøj & flormelis 

Tirsdag  
d. 14. 

Valentinsdag 

Vegetarisk brændende kærlighed; 
kartoffelmos (mælk, laktose) med  
stegte grøntsager hertil syltede  
rødbeder  

Ønskemenu fra Anemonegangen 

Jordbæris (æg, laktose)  
med vafler (gluten) 

Rød farve: Der kommer særskilt mad op til kostformen: halal 
Sort farve: Kostformen halal skal have samme mad som de andre beboere.  
Ret til overraskelser forbeholdes ☺ 
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Dato Hovedret Biret 

Onsdag  
d. 15. 

Vegetarisk kartoffel moussaka  
(gluten, æg, mælk, laktose) med brød 

Abrikosgrød med sødmælk & 
piskefløde (laktose) 

Torsdag  
d. 16. 

Fiskefrikadeller (fisk) med  
kartofler, kaperssovs &  
gulerods-råkost 

Varm hyldebærsuppe  
med æblestykker & tvebakker 
(gluten) 

Fredag  
d. 17. 

Japansk glaserede ”teriyaki-style”  
gulerødder med ris, peanuts &  
koriander 

Råcreme (æg, laktose)  
med banan & hakket chokolade 

Lørdag  
d. 18. 

Kalkunschnitzel (fjerkræ, æg, gluten) med 
karrysauce, ris & kogte ærter 

Rabarbertrifli (grød, makroner,  
råcreme (æg, laktose) 

Søndag 
d. 19. 

Fastelavn 

Nordisk lammeragout med kartofler  
& kogte gulerødder 

Abrikosfromage  
med flødeskum (laktose) 

Uge 8 
Mandag  

d. 20. 

Stegt kyllingemedister (fjerkræ) med 
stuvet hvidkål & kartofler  

Rabarbergrød med sødmælk & 
piskefløde (laktose) 

Tirsdag  
d. 21. 

Kyllingegryde med estragon  
(fjerkræ), ris & kogt broccoli 

Pandekager (mælk, laktose, æg,  

gluten) med marmelade  

 
Rød farve: Der kommer særskilt mad op til kostformen: halal 
Sort farve: Kostformen halal skal have samme mad som de andre beboere.  
Ret til overraskelser forbeholdes ☺ 
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Dato Hovedret Biret 

Onsdag   
d. 22. 

Stegt rødspættefilet (fisk, æg, gluten) 

med kartofler, persillesauce &  
gulerodsråkost. 

Varm sagosødsuppe med  
sveskeblommer 

Torsdag  
d. 23. 

Italiensk kødsauce (okse, selleri) med 
spaghetti (gluten) revet parmesan 

Æblegrød med sødmælk  
& piskefløde (laktose) 

Fredag 
d. 24. 

Vegetarisk panang med ris & peanuts 
Risalamande (mælk, laktose)  

med kirsebærsauce 

Lørdag 
d. 25. 

Ønskemenu fra Castaniegangen 

Gammeldags kylling (fjerkræ) med  
kartofler, persilleskysauce &  
agurkesalat 

Gammeldags æblekage (frugtgrød, 

æblekagerasp (gluten) med  
flødeskum (laktose) & ribsgelé 

Søndag 
d. 26. 

Somalisk oksegryde hertil kartofler & 
kogte gulerødder 

Moccafromage med flødeskum 
(laktose) & chokolade/kakaodrys  

Uge 9 
Mandag 

d. 27. 
Kartoffel curry med ris  Bagte æbler med ingefærcreme 

(laktose) 

Tirsdag 
d. 28. 

Tyrkiske köfte med bulgursalat 
Jordbærgrød med sødmælk  
& piskefløde (laktose) 

 
Rød farve: Der kommer særskilt mad op til kostformen: halal 
Sort farve: Kostformen halal skal have samme mad som de andre beboere.  
Ret til overraskelser forbeholdes ☺ 


