
 

Frokostfilosofien på officelab kirstinelund

Sammen med Martin Ib og Spiseriet8000 vil vi gerne levere din daglige optankning og afbræk 

fra skrivebordet. 

café kirstinelund holder åbent hver dag fra 8.00-16.30 og kan bruges som dit frirum hele dagen 

– ikke kun til frokost. Vi står altid klar til at lave en friskbrygget cappuccino eller andet til dig.

Spiseriet8000 er en kreativ og professionel frokostleverandør, der hver dag gør frokostpausen 

til en oplevelse. Deres mad bliver altid lavet fra bunden af dygtige faglærte kokke, der ved at høj 

kvalitet opstår, når man gør sig umage og kun bruger de bedste friske råvarer. 

De går op i økologi og prioriterer sundhed højt, så vores mad giver energi til hjernen, hele dagen.

Spiseriets køkken er nordisk og tager udgangspunkt i en blanding af klassisk og moderne  

køkkenkunst, blandet med et strejf af det asiatiske og sydeuropæiske køkken.

Vores fælles filosofi omkring en frokost er enkel: Frokosten er dagens energiboost med en vari-

erende sammensætning af årstidens friske råvarer.

Hvad giver frokosten dig?

Frokosten er et sammenhængende måltid, der er udformet som buffet, fordi idéen er, at man 

spiser lidt af det hele. En frokost er nomineret til 350-400 gram mad pr. person pr. dag. Nogle 

spiser lidt mere og nogle spiser lidt mindre. Der er mad nok til at du kan blive mæt, men i og med 

at du skal tilbage til skrivebordet, skal du helst ikke blive så mæt, at du får lyst til en lur på sofaen 

efterfølgende. 

Præcist dette er en af grundende til, at vi f.eks. ikke serverer sovs og kartofler hver dag, da det 

ganske enkelt ikke er sundt for os. Vi vil gerne inspirere til, at din frokost ikke kun er varieret, men 

også sund og nærende, med de råvarer og grøntsager, der giver dig den gode energi.

Hvordan er ugemenuen sammensat?

Ugemenuen er meget varieret sammensat af to årsager. Dels for at kokkene kan få lov til at være 

kreative og lege med smag og råvarer. Dels for at du, som frokostgæst, ikke får den samme  

portion hver eneste dag, men bliver inspireret til at føre en varierende kost.
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• MANDAG: Pålægsdag med lune retter som kan spises  

til det dejlige brød samt salater og toppings.

• TIRSDAG: Varieret frokostbuffet med pålæg, varm ret,  

salater, toppings, flere slags brød og ost.

• ONSDAG: Klassisk dag med pålæg, en klassisk  

mormor ret, salater, toppings, flere slags brød og sødt.

• TORSDAG: Varieret frokostbuffet med pålæg, varm ret,  

salater, toppings, flere slags brød og ost.

• FREDAG: Dagen inden weekend hvor det kan være dejligt  

med et lille tema, en burger eller andet “fredagsmad”  

med grønt, brød osv.


