Menu
Supper:
Klar høns/oksekødssuppe med urter, kød og melboller.

Kr. 60.-

Flødelegeret aspargessuppe med kødboller.

Kr. 65.-

Flødelegeret karrysuppe med hønsekød og ris.

Kr. 65.-

Porresuppe med bacon og brod crutons

Kr. 65.-

Ungarsk gullash suppe med oksekød, peber i tern og kartofler

Kr. 68.-

Forretter med fisk:
Tigerrejer på spyd med dressing og flutes.

Kr. 68.-

Ferskrøget laks med slikasparges og flødespinat.

Kr. 65.-

Indbagt laks med flødespinat, eller rejer sovs.

Kr. 65.-

Spinatblinis med laksemousse på salat med dressing og flutes.

Kr. 65.-

Fiskesymfoni: Røget laks, hellefisk og rejer med dressing og flutes.

Kr. 68.-

Fiskefad: Hvidvinsdampede fiskefileter, rejer, ærter, asparges, kogte æg
dressing og flutes.

Kr. 65.-

Fisketallerken med tunmousse, dampet fisk med pesto, røget laks med
diverse pynt dressing og flutes.

Kr. 68.-

Butterdejsskal: Kogt og stegt fisk med rejer, asparges og hummersauce.

Kr. 68.-

2 Stegte fiskefileter med iceberg, rejer, asparges og ærter, flutes og
hummersauce.

Kr. 65.-

Varmt røget laks på bund af pluk-salat med rødløg og forårsløg med dressing
og flutes.

Kr. 68.-

Andre forretter:
2 tarteletter med høns og asparges.

Kr. 58.-

Gammeldags hønsesalat med flutes.

Kr. 58.-

Hønsesalatfad: Hønsekød, icebergsalat, tomater, majs, ananas, agurker,
bønnespirer dressing og flutes.

Kr. 58.-

Røget kalkun med icebergsalat, flødepeberrod og flutes.

Kr. 56.-

Kyllingesalat: Kyllingebryst på icebergsalat med, ananas, bacon, tomat og
syltede peber, med karrydressing og flutes.

Kr. 58.-

Spegeskinke med grønne asparges og grønsags æggestand og dressing og
flutes.

Kr. 58.-

Hovedretter:
Svinekam med sprød svær, rødkål, brunede kartofler, asier, syltetøj, hvide
kartofler og skysauce.

Kr. 135.-

Sprængt svinekam med 3 slags grøntsager, hvide kartofler og aspargessauce.

Kr. 135.-

Hamburgryg med 3 slags grøntsager, hvide kartofler og skysauce.

Kr. 130.-

Oksesteg (oksebov) med gulerødder, perleløg, asier, syltetøj, hvide kartofler
og skysauce.

Kr. 145.-

Helstegt rosenrød oksefilet med gulerødder, broccoli, ristede champignon,
grilltomater og flødekartofler.

Kr. 155.-

Kalvesteg stegt som vildt, med waldorfsalat, brunede kartofler, asier, syltetøj,
hvide kartofler og skysauce.

Kr. 160.-

Helstegt kalvefilet med
kartofler og pebersauce.

råstegte

Kr. 155.-

Sprængt kalkun med 3 slags grøntsager, hvide kartofler og sauce efter ønske.

Kr. 135.-

Lammekølle med porrer og gulerødder, flødekartofler og skysauce.

Kr. 148.-

Tyndstegsfilet med salat og flødekartofler.

Kr. 155.-

Kalkunsteg med sellerimos, glaserede rabarber, dampede forårsløg, hvide
kartofler og sauce.

Kr. 145-

Rosa stegt oksemørbrad med broccoli, grill tomat, baby majs og champignon,
råstegte pille kartofler og whisky sovs.

Kr. 180.-

årstidens

braserede

grøntsager,

små

Desserter:
Fromage efter ønske med sauce efter ønske.

Kr. 60.-

Fløderand med kirsbærsauce.

Kr. 60.-

Fløderand med frugter og flødeskum.

Kr. 60.-

Is med frugter og flødeskum / karamelsauce.

Kr. 60.-

Mandelrand med softice og hindbærpure.

Kr. 64.-

Friske frugter med råcreme.

Kr. 56.-

Honningmelon med frugtkød og råcreme.

Kr. 62.-

Frugttærte med råcreme eller softice.

Kr. 62.-

Softice med mandelkaramel og kahlua.

Kr. 62.-

Isring med pærer og chokoladesauce.

Kr. 55.-

Hjemmelavet islagkage.

Kr. 62-

2 pandekager med is og syltetøj.

Kr. 55.-

Desserter ta-selv-bord:
3 forskellige slags is, 2 slags tærter, mandelrand, pandekager, softice og frisk
frugt.
(min 30 kuverter.)

Kr. 75.-

Kaffe og Te:
Kaffe og te.

Kr. 15.-

Småkager.

Kr. 15.-

Kuvert kransekage eller chokolade.

Kr. 20.-

Natmad på ta-selv-bord:
3 x ½ hjemmebagte boller med pålæg og ost.

Kr. 55.-

Grovbrød og hjemmebagte boller med pålæg og ost.

Kr. 58.-

Frikadeller og stuvet hvidkål.

Kr. 56.-

Biksemad med spejlæg.

Kr. 56.-

Croissant med reje- eller hønsesalat.

Kr. 58.-

3 slags tærter med grøn salat og dressing.

Kr. 58.-

Pølser med brød og div. tilbehør.

Kr. 55.-

2 tarteletter med høns og asparges.

Kr. 55.-

Div. supper, Se under forretter.
Leje af lokaler
Store sal.

Kr.
2.200.-

Lille sal

Kr.
1.000.Leje af lokaler i forbindelse med møde/begravelser

Store sal.

Kr.
1.000.-

Lille sal

Kr. 500.-

I er velkommen til selv at medbringe drikkevarer uden ekstra beregning.
Ud over vores menukort laver vi også mange andre ting.
I er meget velkomne til at komme med jeres ønsker - ring og få en uforpligtende
snak.

