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 Bemærk Venligst! Ved betaling med visse kreditkort opkræves gebyr / Venligst informer ved bestilling hvis der ønskes splitregning

 Færgekroens smørrebrød 
  A l l e  s m ø r r e b r ø d  e r  b e r e g n e t  t i l  e t  s t y k k e  s m u r t  b r ø d  

Husets kryddersild                                                              kr. 98,-
Serveres med rørt creme fraiche, hakket løg og kapers 

Færgekroens sildeanretning                                                 kr. 125,-
Bestående af 3 slags sild

Klassisk roastbeef                                                               kr. 115,-
Serveres med remoulade, peberrod og ristede løg 

Hønsesalat                                                                         kr. 95,-
Rørt med karry, svampe og asparges, serveres med sprød bacon og toast

Friteret rødspættefilet                                                        kr. 115,-
Serveres med remoulade, dild og citron

Klassisk rejemad                                                                 kr. 130,-
Af håndpillede rejer, serveres med mayonnaise, dild og citron

Avocado på rugbrød                                                            kr. 110,- 
Serveres med tomat, smilende æg og håndpillede rejer

Friteret rødspættefilet                                                        kr. 125,-
Serveres med mayonnaise, pyntet med håndpillede rejer, asparges og kaviar

 Lette retter 
Klassisk stjerneskud                                                           kr. 148,-
Serveres med friteret og dampet rødspættefilet, dertil mayonnaise, 
thousand island-dressing, håndpillede rejer, asparges, kaviar og toast 

Fish ’n’ Chips                                                                       kr. 155,-
Sprød torsk med salat, citron, hjemmelavet remoulade og pommes frites

Clubsandwich med grove pommes frites                                 kr. 138,-
Serveres med grillet kyllingebryst, dertil karrycreme, sprød bacon, tomat og cornichoner

Gourmetburger med grove pommes frites                              kr. 149,-
Serveres i smørristet briochebolle med cheddarost, salat, tomater, agurk, 
løg, hertil chilimayo 

Færgekroens cremede øko burrata mozzarella                       kr.  135,-
Serveres med avocado, tomat, rødbeder, frisk basilikum og pinjekerner

Cæsarsalat med bryst af unghane                                          kr. 138,-
Serveres med brødcroutoner, revet parmesan og pinjekerner 

Pariserbøf                                                                         kr. 148,-
Serveres med hakket løg, kapers, peberrod, pickles, rødbeder samt rå æggeblomme 

 Børnemenu 
Fish ’n’ Chips                                                                       kr.  99,-
Med pommes frites

Burger                                                                              kr.  99,-
Med pommes frites 

Pasta Bolognese                                                                  kr.  99,-
Vanilleis                                                                             kr. 75,-

Vores smørrebrød serveres med økologisk rugbrød, 
lyst surdejsbrød og smør
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FÆ R G E K R O E N S 

F R O K O S T P L AT T E
(4 stk. smørrebrød)

Marineret sild
Serveres med hakket løg og kapers

Friteret rødspættefilet
Serveres med remoulade, dild og citron

Hønsesalat
Rørt med karry, svampe og asparges, 

serveres med sprød bacon

Klassisk roastbeef
Serveres med remoulade, peberrod

og ristede løg

kr. 179,-

FÆ R G E K R O E N S 

F I S K E P L AT T E
(4 stk. smørrebrød)

Karrysild
Serveres med hakket løg og kapers

Håndpillede rejer
Serveres med æg, citron og mayonnaise

Friteret rødspættefilet 
Serveres med remoulade, dild og citron

Røget laks
Serveres med purløgscreme

kr. 189,-

Vores brygmester har her skabt en forfriskende øl med god og fyldig smag.  
Blond Lager har en let og krydret eftersmag, og en frisk, blød bitterhed. Smagen er god med 

masser af fylde, og den er en ren nydelse at drikke.

Vores hjemmebryggede Amber Lager har en fyldig og rig smag med en afdæmpet sødme, som efter-
lader en blød aroma på læberne. Amber Lager har samme bløde bitterhed som Blond Lager, men er 

blandt andet tilsat karamelmalt, som giver øllet en let sødme samt den smukke Amber farve.  

BLOND LAGER AMBER LAGER


