
Uge 13. 

Uldum kro er klar til at 

lave mad til jer. 

 

Cafe’ens åbningstider er: 
Mandag - torsdag 8-13. 

Fredag 8-18. 

Lørdag og Søndag efter aftale. 

 

Onsdag den 29. marts er kroen lukket, da vi er 

på messe. 

 

Mandag til fredag kan du altid bestille 

smørrebrød, sandwich eller stjerneskud til 

middag mellem kl. 11-13. Mad ud af huset 

bestilles efter aftale med kroen. 

 
Fredag den 31. marts: Wienerschnitzel med stegte kartofler, 

ærter, smørsauce. 

Maden er klar til afhentning mellem kl 17-18. 

1 portion 95,00 kr. 

2 portioner 180,00 kr. 

Maden skal bestilles senest dagen før. 

På telefon 75678007 eller mail uldumkro@fibermail.dk 
    

mailto:uldumkro@fibermail.dk


 
Tapas Take Away. 

 
Spinat vaffel med røget laks og peberrods creme. 

 
Kyllingespyd med pesto. 

    
Mini burger med pulled pork 

  
Bruschetta med bagte tomater og mozzarella. 

  

Pastasalat med parmaskinke. 

  

Baily fromage. 

  
Flutes. 

 
Til 1 person kr. 150,00 

Til 2 personer kr. 285,00. 
Bestilles på mail uldumkro@fibermail.dk  

eller telefon 75678007 
senest torsdag. 

 
Afhentning fredag mellem kl. 17-18 og lørdag efter aftale. 

Uldum kro 
Søndergade 19 

7171 Uldum 
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Fredags menu  

for  marts og april 2023. 

 
 

Fredag den 3. marts: Spareribs, stegte kartofler, coleslaw, sovs. 

Fredag den 10. marts: Karbonader, kartofler, stuved ærter og 

gulerødder, rødbeder. 

Fredag den 17. marts: Flæskesteg, kartofler, forårssalat, sovs. 

Fredag den 24. marts: Stegt flæsk, kartofler, persillesovs, 

rødbeder. ( flæsket skal man selv varme, er færdig stegt). 

Fredag den 31. marts: Wienerschnitzel med stegte kartofler, 

ærter, smørsauce. 

Fredag den 7. april: Lukket langfredag. 

Fredag den 14. april: Indbagt mørbrad, stegte kartofler, 

champignonsauce, salat. 

Fredag den 21. april: Jæger schnitzel, stegte kartofler, 

jægersovs, salat 

Fredag den 28. april: Græsk farsbrød, flødekartoffeltårn, taziki, 

sauce. 

 

Maden er klar til afhentning mellem kl 17-18. 

1 portion 95,00 kr. 

2 portioner 180,00 kr. 

Maden skal bestilles senest dagen før. 

På telefon 75678007 eller mail uldumkro@fibermail.dk 
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