
 

        Café Time Out 
Caféen på toppen. 

Dagens ret – Også Take- Away. 

Fredensborg Hallen  - Kastanievej 18  -  3480 Fredensborg  

 

Menu plan for November 2020  Husk at bruge mundbind allerede ved indgang til Hallen 

                      

Mandag d.  02.11 Flæskesteg m. kartofler, sovs og rødkål   

Tirsdag  d.   03.11 Frikadeller m. stuvet spidskål og kartofler 

Onsdag d.   04.11 Brunkål m. flæsk 

Torsdag d.  05.11 Tarteletter m. kylling i asparges 

 

Mandag d.  09.11 Stegt flæsk m. kartofler og persillesovs  

Tirsdag d.   10.11  Andebryst m. kartofler, sovs og rødkål 

Onsdag d.   11.11 ½ kylling m. kartofler, sovs og agurkesalat 

Torsdag d.  12.11                     Herregårdsbøf m. kartoffelbåde, ærter og bearnaisesovs 

 

Mandag d.  16.11                    Kalvebryst m. peberrodssovs og kartofler 

Tirsdag d.    17.11                    Kalvelever m. bløde løg, kartofler og sovs 

Onsdag d.   18.11                    Krebinetter m. stuvede ærter/gulerødder og kartofler 

Torsdag d.  19.11                    Boller i karry m. revne gulerødder 

 

Mandag d. 23.11 Mørbradbøf m. bløde løg, kartofler og sovs 

Tirsdag d.   24.11  Stegt flæsk m. kartofler og persillesovs 

Onsdag d.  25.11                      Forloren hare, m. kartofler, sovs og ribsgelé 

Torsdag d. 26.11                      Kyllingebryst m. pikant-ost og løse ris 

 

Mandag d. 30.11                      Wienerschnitzel m. brasede kartofler, ærter og smørsovs 

 

Alle dage samme lave pris for dagens ret  – kr. 59.00 
Forudbestilling på tlf. 51 86 78 78 hvis du vil være sikker på at kunne købe dagens 

ret – eller mail:  CafeTimeOut@Outlook.dk 

 
Åbningstider for dagens ret 17.00 – 19.30 - Mandag til Torsdag. 

 

Se også Facebook – Cafe Time Out  

Du kan også besøge os i weekenden – gå på nettet under www.Fredensborghallen.dk 

Se under aktiviteter, så har du en plan for stævner m.m. i hallen, om vi har åbent.   

 

..med forbehold for ændringer i mdr. menu 

 

Send os din mailadresse- på CafeTimeOut@Outlook.dk så modtager du hver måned nyt alsidigt menu kort. 

  

På Gensyn i Time Out –Caféen på toppen. 
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