
RESTAURANTENS MENU UGE 3 

  

Mandag aften 
Hjertegryde m/mos 
Kaffebrød  
 

Tirsdag aften  
Karbonader m/kartofler, stuvet grønærter & 

 gulerødder  
Kaffe karamelkage 

 
Onsdag aften  

Dagens fisk m/tilbehør 
Toscakage  
 

Torsdag aften  
Klar suppe m/kød- & melboller 
Tarteletter m/høns i asparges  
Lagkage  
  

Fredag middag 
Millionbøf m/mos & surt 
Kakaosnitter  
 

Lørdag middag  
Medister m/kartofler, sovs & rødkål  
Kanelkage  

 
Søndag middag  

Okseculotte m/ovnkartofler & salat 

Kringle  
 
Med forbehold for ændringer  



Restaurant Betty Sørensen Parken  
er åben dagligt fra kl. 8.00 til kl.19.00  

  
Frokostmenu serveres fra kl. 12.00   
Aftenmenu fra kl. 18.00  
  

Bestilling inden kl. 10.00 til frokost &   
inden kl. 15.00 til aften  
  

Ønskes udbringning i Parken påregnes 20,-  
  
I Betty Sørensen Parken er der mulighed for at afholde middagsselskaber, kurser, receptioner,  
familiefester & andre sociale begivenheder.  

  
Centrets unikke lokaler, med udsigt over 
Vejle Fjord, kan huse op til 60 gæster.  

Kontakt os gerne og hør om mulighederne  
   
Køkkenets telefon 76 60 81 03  
Køkkenets mail: kokken2@ok-fonden.dk 

Hverdage kl. 8.00 – 19.00  
Weekend kl. 8.00 – 13.00  

ADGANG TIL BETTY SØRENSEN PARKEN 

Mundbind:  

Der er krav om brug af mundbind i alle fællesarealer.  

Coronapas:  
 Det er et krav, at besøgende på plejehjem, skal kunne fremvise et gyldigt Corona pas, hvis der 

passeres igennem eller man opholder sig på fællesområder.  

OBS! På gyldighed af corona pas er nu kun 7 mdr. 

• 2. vaccine nu kun 7 mdr. gammel 

• PCR-test 72 timer gammelt. 
Det gælder dog ikke, hvis den besøgende er en af følgende: 

• Børn under 15 år. 

• Værger, fuldmagtshavere eller advokater for beboeren, 
• Personer, som har gyldig attest for at være undtaget fra kravet om covid-19-test. 

Hvis den besøgende ikke er en af ovennævnte grupper og ikke har et gyldigt Coronapas, så vil den 
besøgende blive bedt om at forlade plejehjemmet. 

 

Prisstigninger pr. 15.01.22: 

Efter 2 år med samme priser i restauranten og en tid med stigende råvarer og 

produktionspriser er vi nødsaget til at regulere i priserne. 

Til torsdagsklubben er prisen for kaffe og brød kr. 25 pr. pers. Prisen forudsætter, at 

deltagerantallet fremover holdes på det bestilte antal. 

Priserne på dagens ret hverdage bliver kr. 70.  Søndags hovedret kr. 85. 

Dessert / forret alle dage kr. 35. 

 

HUSK HVER TORSDAG! 

Torsdagsklub i lysgården hver torsdag. 

Evt. henvendelse til Karen Bernberg – tlf. 22731270. 

 
Besøg os på www.ok-fonden.dk/bsp/ 

http://www.ok-fonden.dk/

