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Forretter
Sildetallerken med 3 slags sild                        kr.  148,-
Marinerede sild, karrysild og julesild

Hvidvinsdampede blåmuslinger                      kr.  138,-
Dampede muslinger i cremet sauce af selleri, gulerod, hvidvin, fløde og krydderurter.
Med pommes frites                                        + kr.  30,-
Skagen Toast                                                kr.  110,-
Rejer vendt i mayonnaise, skalotteløg, creme fraiche og dild. Anrettet på smørstegt brød. 

Tigerrejer                                                    kr.  138,-
Grillede tigerrejer marineret med hvidløg, koriander, purløg og olivenolie. 
Anrettet på ristet brød og stænket med soja og sesamfrø. 

Carpaccio                                                    kr.  128,-
Tynde skiver af rå oksefilet anrettet på en rustik sennepsdressing toppet 
med olivenolie, basilikum og parmesan. Hertil brød og smør. 

Hummersuppe                                             kr.  118,-
Cremet hummersuppe, lavet på traditionel vis med cognac og hvidvin. 

Cæsarsalat                                                   kr.  98,-
Med salat, brødcroutoner, bacon, ansjosdressing og parmesan. 

Avocadotoast                                                kr.  118,- 
Ristet rugbrød med avocado, æg, marinerede rødløg, radiser og purløg.

Hovedretter
Flæskesteg med sprød svær                            kr. 225,-
Anrettet med hvide og sukkerbrunede kartofler, rødkål, surt og brun sovs.

Andesteg og flæskesteg med sprød svær            kr. 248,-
Anrettet med hvide og sukkerbrunede kartofler, rødkål, surt og brun sovs.

Flæskestegssandwich med pommes frites         kr.   169,-
Smurt brioche bolle med flæskesteg med sprød svær, rødkål og surt.

Klassisk Cheeseburger med chili fries              kr.  169,-
Smurt brioche med grillet hakkebøf med bacon, ost, tomat og syltet rødløg 

Grillet oksefilet af kødkvæg                             kr.  245,-
Serveres med sauce bearnaise, dagens grønt og pommes frites

Rib Eye Steak af kødkvæg                               kr. 345,-
Serveres med sauce bearnaise, dagens grønt og pommes frites

Grillet laksefilet                                            kr.  225,-
Med grillede grøntsager, smørristede kartofler og mild sennepssauce. 

Fish ‘n’ Chips                                                kr.  179,-
Sprød torsk med garniture, pommes frites og remoulade.

Juleplatte
(5 stk. smørrebrød)

Marinerede sild, rejer, friteret rødspættefilet, røget laks, flæskesteg.
Serveres med Napolitana salat, friskbagt brød og smør

Kr. 218,-

Grillbuffet
Grillbuffeten er altid frisk. Vores kok griller kødet a lá minute. Gå frem og tilbage, og

 tag så meget, som du har lyst til. Start eventuelt med en af vores lækre forretter.

Frisk fra grillen
Oksesteak·Hakkebøffer·Grillede pølser·Laks·Nakkekoteletter·

Hvidløgsmarineret kyllingebryst·Hot wings·Grillede grøntsager m.m.
Pommes frites·Kartofler·Béarnaise & Barbeque Sauce

 Salatbordet
Sprød salat·Pastasalater·Agurk·Feta·Revet gulerod
Ærter·Peberfrugt·Majs·Oliven·Brødcroutoner m.m.

Dertil hører diverse dressinger, brød og smør.

Kr. 225,-
Børn under 12 år kr. 119,-

Minimum 1 ret per person  
Forretter og desserter sælges kun sammen med hovedretter/grillbuffet

Bemærk venligst: Ved betaling med kreditkort opkræves gebyr / Regningen kan ikke splittes


