Mad med kræs.
Vores forretter.
Suppe (efter eget valg) m. flutes

79,75,-

Hønsesalat på ananas
m. butterdejssnitter eller flutes

79,75,-

Parmaskinke m. melon og salat,
flutes og sauce verte

79,75,-

Rejecocktail m. dressing og flutes

79,75,-

Dampet fiskefilet på usødet ananas,
pyntet m. rejer og kaviar

79,75,-

Slikasparges omviklet m. ferskrøget laks,
pyntet m. rejer, æg og kaviar

79,75,-

Tarteletter m. høns og asparges, pyntet
m. tomat og persille

79,75,-

Røget dyrekølle m. salat,
sauce verte og flutes

79,75,-

Indbagt laks Florentine m. hummersauce
(retten indeholder spinat)

79,75,-

Pirog m. hummersauce

79,75,-

Fiskepung m. porrecreme

79,75,-

Carpaccio på salatbund m.
basilikumdressing og ciabattabrød

79,75,-

Kalkunroulade på salatbund
m. sauce verte og flutes

79,75,-

Husk at vi kan lave mange ting, så dine ønsker kan
efterkommes af køkkenet

Mad med kræs.
Vores hovedretter.
Stegt svinekam m. sprød svær,
hvide og brunede kartofler, rødkål, asier og tyttebær

172,25,-

Svinekam som vildt m. brunede og hvide kartofler,
waldorffsalat, sødt, surt og vildtsauce

172,25,-

Kalkuntournedos m. tre slags grøntsager, græske
kartofler og champignonsauce

172,25,-

Wienerschnitzel m. pommes sauté, ærter,
gulerødder og skysauce

172,25,-

Helstegt svinemørbrad stegt som vildt m. flødesauce,
waldorffsalat, tyttebær og asier

183,75,-

Gammeldags kalve- eller oksesteg m. sødt og surt, tre
slags grøntsager, hvide kartofler og flødesauce

183,75,-

Gammeldags kalvesteg stegt som vildt m. hvide og
brunede kartofler, waldorffsalat, sødt og surt

183,75,-

Kalveculotte m. smørsauterede rodfrugter,
halve bagte kartofler og flødesauce

183,75,-

Stegt landand m. rødkål, brunede og hvide kartofler,
surt og sødt

195,25,-

Helstegt oksemørbrad m. bordelaisesauce, tre slags
grøntsager og spec. kartoffel

218,50,-

Krondyr kølle m. rødvinskogte pærer, waldorffsalat,
brunede og hvide kartofler og flødevildtsauce

218,50,-

Kalve- eller oksefilet m. tre slags grøntsager, pommes
rissolles og flødesauce

218,50,-

Husk at vi kan lave mange ting, så dine ønsker kan
efterkommes af køkkenet

Mad med kræs.
Vores desserter.
Fløderand m. syltede frugter

81,95,-

Hjemmelavet islagkage

81,95,-

Hjemmelavet isbombe, fyldt m. nødder, chokolade og
marcipan

84,75,-

Syltede frugter m. råcreme

81,95,-

Citronfromage, pyntet m. flødeskum

79,75,-

5 slags udskåret friske frugter m. råcreme

81,95,-

Flaglagkage m. frugt og flødeskum

53,50,-

Gammeldags æblekage m. flødeskum

53,50,-

OBS! Prisen er pr. person og sælges kun sammen med en menu.

Husk at vi kan lave mange ting, så dine ønsker kan
efterkommes af køkkenet

Mad med kræs.
Vores natmad

Æggekage m/ bacon

kr. 77,75,-

Biksemad m/ spejlæg

kr. 77,75,-

4 slags pålæg,
lun leverpostej m/ champignons og bacon
brød og smør

kr. 86,25,-

Suppe efter eget ønske

kr. 77,75,-

Frikadeller
med kold kartoffelsalat eller stuvet hvidkål

kr. 79,95,-

Forskellige varme tærter

kr.77,75,-

Hotdogs

kr.79,95,-

Husk at vi kan lave mange ting, så dine ønsker kan
efterkommes af køkkenet

