
Ranunkelvej 1-3 · 6900 Skjern · T 97 35 45 00 · rskulturcenter.dk 

dagens ret dagens ret 

mandag kr. 59,-

onsdag kr. 59,-

fredag kr. 75,-

tirsdag kr. 59,-

torsdag kr. 59,-

SOM TAKE AWAY I KULTURCENTRETSOM TAKE AWAY I KULTURCENTRET

Jordskokkesuppe (skal lunes) med bacon, 
creme fraiche, purløg og brød croutoner.

Tortillas med krydret oksekød med 
guacamole og hvidløgscremefraiche
 samt dagens salat.

Mørbradbøf af svinekød med bløde løg og champignon, stegte petit 
kartofler og hjemmelavet agurkesalat samt Chokolademousse med flødeskum.

Kylling i fad med stegte petit 
kartofler (skal lunes) og salat.

Fiskefrikadeller (skal lunes) med 
hjemmelavet remoulade, stegte 
kartoffelbåde og gulerodsråkost.

uge 4 4uge 4 4

Efter først til mølle princippet, 
bestil i god tid - begrænset antal pr. dag. 
Maden afhentes i CAFE B mellem kl. 16.00 - 20.00

Information om allergene ingredienser kontakt i dags- 
timerne tlf: 24 81 94 25. Efter kl. 16.00 tlf: 97 35 33 33

Gør aftensmaden til en leg med dagens ret fra RS Kulturcenter.
Ny lækker hjemmelavet menu - hver uge! 

Dagens ret bestilles på tlf: 24 81 94 25 i hverdage kl. 07.00 - 14.00 eller 
på vores hjemmeside www.rskulturcenter.dk/mad-ophold/dagens-ret



Ranunkelvej 1-3 · 6900 Skjern · T 97 35 45 00 · rskulturcenter.dk 

dagens ret dagens ret 

mandag kr. 59,-

onsdag kr. 59,-

fredag kr. 75,-

tirsdag kr. 59,-

torsdag kr. 59,-

Gør aftensmaden til en leg med dagens ret fra RS Kulturcenter 
Ny lækker hjemmelavet menu - hver uge! 

Dagens ret bestilles på tlf: 24 81 94 25 i hverdage kl. 07.00 - 14.00 eller 
på vores hjemmeside www.rskulturcenter.dk/mad-ophold/dagens-ret

Kulturcenterets gryderet med svinekød, 
cocktailpølser, champignon, hakkede toma-
ter samt ris og hjemmelavet agurkesalat.

Salat med varm røget laks, feta, edamame-
bønner, marineret rødløg, sherrytomater 
og hjemmelavet pesto samt brød.

Byg selv burger med pulled pork, stegte kartoffelbåde og coleslaw.
Gammeldags æblekage med flødeskum.

Græske deller med stegte kartofler, 
tzatziki og årstidens salat.

Lasagne med oksekød, 
årstidens salat og brød.
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Pasta Carbonara (skal lunes) 
med hjemmebagt brød.

Cæsarsalat med bacon 
og brødcroutoner

Karbonade med porrer, reven ost og bacon, stegte kartoffelbåde (skal lunes) 
årstidens salat og kold sauce. Til dessert er der citronfromage.

Vildtkrebinetter af krondyr svøbt i 
bacon m/ kartofler, vildtsauce (skal 
lunes) waldorfsalat, surt og tyttebær.

Lakselasagne (skal lunes) med 
årstidens salat og dressing.
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Efter først til mølle princippet, 
bestil i god tid - begrænset antal pr. dag. 
Maden afhentes i CAFE B mellem kl. 16.00 - 20.00
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