
 MENU   
10 % SKAT incl. 

1 Forret + 1 Hovedret + 1 Dessert + 1 Brød og smør  

Extra brød = 50 cts     Glutenfri brød = 1 €     Extra sovs =50 cts             = vegetarisk 

Menu kan ikke deles 
Forreter 
1. Hvidløgsbrød    9. Melon med skinke (kan tillaves uden skinke)    

2. Fiskesuppe     10. Muslinger i hvidløg flødesovs 

3. Løgsuppe     11. Avocado med rejer (kan tillaves uden rejer) 

4. Grøntsagssuppe    12. Gambas rejer Pil Pil (store rejer) 

5. Kyllingesuppe    13. Crepes med champignoner 

6. Champignoner med hvidløg  14. Strandskal med gratineret skaldyr 

7. Rejecocktail    15. Røræg med fersk laks   

8. Blandet salat      

Hovedretter 
Kød 
Kødretter kommer med ferske grøntsager et valg af pommes frites, kogte kuglekartofler, kartofelmos eller ris 

16. Svinemørbrad fileter med champignonsovs eller grønpebersovs eller Roquefortsovs 

17. Grillet lam med mandelsovs eller flødesovs eller myntesauce 

18. Beef Bourguignon 

19. Oksekødsstuvning 

20. Andebryst ( Magret ) i sød sherry sauce + 6.00 € 

21. Thai Massaman beef curry og ris + 2.00 € 

22. Grillet kyllinge_let med champignonsovs eller grønpebersovs eller Roquefortsovs 

23. Paneret kyllinge_let med champignonsovs eller grønpebersovs eller Roquefortsovs 

24. Kylling Cordon Bleu med champignonsovs eller grønpebersovs eller Roquefortsovs 

25. Thai rød karry med kylling og ris eller spaghetti 

26. Thai grøn karry med kylling og ris eller spaghetti 
Fisk 
Fiskeretter kommer med ferske grøntsager  et valg af pommes frites, kogte kuglekartofler, kartofelmos eller ris 

27. Grillet søtunge 

28. Grillet søtunge (±650 gram) + 7.00 € 

29. Søtunge Menier (grillet søtunge med smeltet smør og citronsaft) 

30. Kongerejer med stegt hvidløg eller thai rød karrysovs  

31. Doradefilet (Guldmakrel) i champagnesovs og rejer eller aioli eller tartarsovs eller thai rød karrysovs 

32. Rosadafilet med hvidløg eller champignonsovs eller aioli eller tartarsovs eller thai rød karrysovs 

33. Sværdfisk med hvidløg eller aioli, eller tartarsovs eller thai rød karrysovs 

34. Laksefilet + 2.25 €, med dildsovs eller aioli eller tartarsovs eller thai rød karrysovs 

35. Rejer i thai rød karry med ris eller spaghetti + 2.00 € 

36. Rejer i thai grøn karry med ris eller spaghetti + 2.00 €  
Pasta 
37. Spaghetti Bolognese eller spaghetti Bolognese uden oksekød 

38. Spaghetti Pil-Pil med chili, olivenolie, hvidløg og rejer  
Desserter 
- Vanilleis med flødeskum eller chokoladesovs        - Profiteroles med chokoladesovs og flødeskum 

- Citronfromage          - Kaffe eller te  

- Varm brownie med flødeskum eller vanilleis       

- Crepe med vanilleis og chokoladesovs 

- Irish Kaffe + 1.00€ 

  Med et valg af Jameson Whiskey/Baileys/Tia Maria/Cointreau/Amaretto  

                




