
 RESTAURANTENS MENU UGE 2 

  

Mandag aften 
Sød kartoffel curry 
Kringel 

 
Tirsdag aften  

           Pasta m/kødsovs & salat 
           Banankage 

  
Onsdag aften  

Dagens fisk m/tilbehør  
Kakaosnitter 
 

Torsdag aften 
Stegt lever m/æbler, løg, sovs & kartofler 
Fuglereder m/frugt 
  

Fredag aften 
Boller i selleri m/kartofler 
Citronmåne 
 

Lørdag aften 
           Pizza m/kebab & salat 
           Kanelkage 

 

Søndag aften 
Steg m/kartofler, sovs & rødkål 
Pandekager m/sødt 
 
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. 

  
Ønskes udbringning i Parken påregnes 20,- pr. levering. 
 

Bestilling af mad skal være dagen før inden kl. 10.00. 
   

I Betty Sørensen Parken er der mulighed for at afholde middagsselskaber, kurser, receptioner,  
familiefester & andre sociale begivenheder.  
  
Centrets unikke selskabslokaler med udsigt over Vejle Fjord, kan huse op til 60 gæster.  

Kontakt os gerne og for at høre om mulighederne . 
 

Endvidere fremstilles frokost- & varmeretter, tapasfade, smørrebrød, lagkager, festkager mm. 
Andre ønsker kan også efterkommes. Ring endelig for nærmere info. 
Det bestilte kan afhentes eller leveres. 

   
Køkkenets telefon 76 60 81 03  
Køkkenets mail: kokken2@ok-fonden.dk 

Mandag til torsdag kl. 8.00 – 19.00  
Fredag til søndag kl. 8.00 – 13.00  

Franskbrød kr. 30,-. 

Rugbrød kr. 35,-. 

Boller 5/10 stk. Kr. 20,-/Kr. 30,-. 

Kringle – bake-off kr. 50,-. 

Kringle - færdigbagt kr. 75,-. 

Lagkage – 2 lag kr. 150,-. 

Lagkage – 3 lag kr. 200,-. 

Æblekage kr. 140,-. 

Roulade kr. 75,-. 

Sød tærte fra kr. 200,-. 

Leverpostej ubagt/bagt 250 g kr. 22,- 
 

Snitter – 4 stk. Kr. 70,- 
 
Luksus smørrebrød fra kr. 30,- – kr. 50,- 

 
Dagens hovedret – hverdage kr. 75,- 
 
Dagens hovedret - søn- & helligdage kr. 90,- 

 
Dessert / forret – kr. 40,- 
 

Kaffe & kage - kr. 40.- 
 
Tapas u/brød fra kr. 125,- pr. pers. 

Tapas m/brød fra kr. 150,- pr. pers. 

OBS! Vi har igen hjemmebagt leverpostej 
Der kan betales med mobilepay – mp nr. 74270. Kvittering vises v/overførslen. 

OBS! TORSDAGSKLUB 19/1-23. 

Da der er fernisering er torsdagsklubben aflyst. I er meget velkommen til at være med. 

Det er Poul Erik & hans datter som er nogle af udstillerne. 

 
Besøg os på www.ok-fonden.dk/bsp/ 


