Nyhavn 37's frokostkort byder på adskillige
danske og internationale frokostklassikere.
Lad f.eks. vores dygtige kokke forkæle dig
med en af vores populære frokosttallerkener
og nyd et lækkert glas øl eller vin til. Eller
prøv en af vores super-sprøde pizzaer bagt
i original italiensk stenovn.
Velbekomme!

JULETALLERKEN 1

119 KR.

Pizzaer kan kun deles som forret mod køb af anden ret

Alle vores pizzaer bages i original italiensk stenovn

3 stk. smørrebrød

Æg og rejer med mayonnaise og dild
Friteret fiskefilet med hjemmelavet remoulade
og citron

Margerita

Mozzarella, semi dried tomater, trøffelsauce

Chili-pepperoni

Gl. dags flæskesteg med lun rødkål
Risalamande med lun kirsebærsauce

PIZZA

159 kr.

Mozzarella, spicy sauce, semi dried tomater,
ventricina (pepperoni med fennikel), rucola

Røget laks

Mozzarella, aspargessauce, røget laks, frisk dild

Hawaii

JULETALLERKEN 2

Mozzarella, marineret kylling, peberfrugt, ananas, karry

4 stk. smørrebrød

Mushroom

Marineret sild toppet med syltet rødløg
Rejer med citron og dilddressing

Mozzarella, svampecreme, semi dried tomater,
Nameko-svampe, trøffelolie

Friteret fiskefilet med hjemmelavet remoulade

Skinke

og citron

Røget laks med dilddressing
Risalamande med lun kirsebærsauce

179 kr.

Mozzarella, tomatsauce, skinke, grillet peberfrugt,
champignon

Carpaccio

Mozzarella, tomatsauce, carpaccio, rucola, parmesan,
balsamico

JULEMAD
Dansk flæskesteg

118 kr.

Confit de Canard

118 kr.

Serveres med rødkåls, samt sukkerbrunede kartofler

SALAT

Sildetallerken med 3 slags sild

119 kr.

Cæsarsalat med grillet kylling

Med hjemmelavet rødkål og svesker

Bestående af karry-, krydder- og marineret sild
med rødløg, kapers og et halvt æg

Med romainesalat, brødcroutoner, bacon,
dressing og frisk parmesan

128 kr.

FISKEMARKED
Klassisk stort stjerneskud

LETTE ANRETNINGER
138 kr.

Med friteret og dampet rødspættefilet, dertil mayonnaise,
Thousand Island dressing, rejer, asparges, kaviar og toast

Rejeanretning

125 kr.

Håndpillede rejer, kartofler, avocado, æg, tomat og dilddressing

Friteret rødspætte m/ French fries 110 kr.
Serveres med hjemmelavet remoulade og citron

Skiver af røget laks

135 kr.

Serveret på planke med skiver af avocado, citron og toast

Løgsuppe

79 kr.

Cremet burrata mozzarella

125 kr.

Bacon cheeseburger
m/ French fries

139 kr.

Veggieburger
m/ French fries

139 kr.

Clubsandwich
m. French fries

129 kr.

Frokostbøf

149 kr.

Serveres med avocado, tomat, rødbeder, frisk basilikum
og pinjekerner

Brioche smurt med sennepsmayo, ketchup, grillet bøf, ost,
bacon, salat, tomat, rødløg og syltet agurk

Brioche smurt med chilimayo, grillet portobellosvamp,
tomat, agurk, salat og coleslaw

Med kyllingebryst, bacon, salat og hjemmerørt karrydressing
Serveres med French fries, salat og bearnaisesauce

Fish ‘n’ Chips

135 kr.

Sprød torsk med garniture, French fries og remoulade

Frisk, kogt hummer 1/2 eller 1/1 200/400 kr.
Med mayo, citron og ristet brød

Grillede jomfruhummere

150 kr.

Pasta med grillet lakseryg

128 kr.

Med hvidløg, persille, citron og ristet brød

Serveres med sauce af chili og ingefær samt spinat og purløg

Calamari fritti

Med tartare sauce og citron

Linguine frutti di mare

75 kr.
190 kr.

Pasta med blåmuslinger, blæksprutte, hvidvin og persille

Blåmuslinger

138 kr.

Lille portion
Med French fries

95 kr.
+ 30 kr.

Dampet i hvidvin, fløde og urter

DESSERTER
Risalamande

50 kr.

Is

68 kr.

Belgisk vaffel

60 kr.

Med lun kirsebærsauce
Med varm chokoladesauce
Med vanilleis

BØRNERETTER til 12 år
Grillet kyllingebryst m. French fries

75 kr.

Fish ‘n’ Chips

75 kr.

Venligst informer ved bestilling hvis der ønskes splitregning.
Der pålægges gebyr ved betaling med visse kreditkort.

