MENUKORT
Hovedret/Dagens ret

Andre anretninger
1 spisebillet =1 x Valgfri af nedenstående
Rejemad
På hjemmebagt franskbrød med mayonnaise & citron

1 spisebillet = 1 x hovedret: se menuplan eller 3
stk. luksus smørrebrød, (½ skiver rugbrød, vælg
pålæg nedenfor)

Røget laks
På hjemmebagt franskbrød med røræg & citron

Tatar

Luksus Smørrebrød
Sildemad

Med rødløg, kapers, peberrod, pickles
& æggeblomme

Marinerede sild, rødløg, dild & hjemmelavet
karrydressing

Pariserbøf

Fiskefilet

Med rødløg, kapers, peberrod, rødbede, pickles
& æggeblomme

Fiskefilet, hjemmelavet remoulade & citron

Æg og rejer

Platte
-

Kun helligdage,indhold se menuplan

Æg, citronmarinerede rejer, mayonnaise & karse

Kartoffelmad
Let syltede små kartofler, karrymayonnaise,
kartoffelchips & rødløg

Skinkesalat
Hjemmelavet skinkesalat med rødløg & purløg

Hønsesalat

Ekstra salg fra køkkenet
Åben mellem 10.00 – 12.00
tirsdag – søndag
*Afregnes med 1 spisebillet eller kontant /
mobilepay 922000 direkte med
køkkenet/restauranten*

Morgenboller, hjemmebagte 6 stk.

40,-

1 stk. dagens kage

20,-

Skinkesalat, Hjemmelavet 200 gr.

40,-

Med peberrod, hjemmelavet ristede løg & remoulade

Hønsesalat 200 gr.

40,-

Rullepølse

Grøntsagstærte 2 stk.

80,-

Med bacon

Dyrlægens natmad
Leverpostej, saltkød, syltet rødløg, sky & karse

Roastbeef

Med løg & sky

Frikadellemad
Med hjemmelavet agurkesalat & rødkål

Ribbensteg
Med hjemmelavet rødkål & agurkesalat

Gamle Ole med Rom
På rugbrød med rødløg & sky

Se tavle ved køkkenet med
yderligere salg fra
køkkenet

Drikkevarer:
1 kop kaffe/the
Irish coffee
1 glas huset vin
1 flaske huset vin
1 flaske. Øl alm. /Classic
1 flaske porter
1 flaske Sodavand
Snaps 2 cl
Spiritus 2 cl
Avec 2 cl

10,40,20,100,20,25,15,25,25,25,-

Åbningstider
i restauranten
Tirsdag – lørdag kl. 17.30 - 19.30
Middagen bliver serveret kl. 18.00
Restauranten forlades 1 time herefter
Afhentning/udbringning KL. 12.00 – 12.30 & kl.
17.00 – 17.30
*Udbringning koster 12,- pr gang *
Betales kontant til receptionen ved indlevering af
spisebillet

Forretter:
Rejecocktail

20,-

Med icebergsalat, asparges & hjemmelavet 1000
øer dressing

Søn- & helligdage kl. 12.00 – 15.00
Frokosten bliver serveret kl. 12.30
Restauranten forlades 1 time herefter

Tunmousse

20,Afhentning/udbringning kl. 12.00 – 12.30
Udbringning koster 12,- pr gang
Betales kontant til receptionen ved indlevering af
spisebillet

På mix salat & citron

Dessert
Pandekager 2 stk.

20,-

Med is & chokoladesovs

Chokoladekage

20,-

Med vaniljeis

Vaniljeis med chokoladesovs

20,-

Tlf. til køkkenet 49707075 eller mobil 40621220

Vi glæder os til at se jer
Anders & Carina

