TEMA MENUER

Kr. 199,- / min 6 kuverter
FORÅRSMENU
•
•
•
•

Svinemørbrad stegt med krydderier & timian kartofler
Salat med melon, granatæble & græskarkerner
Kold kartoffelsalat, rødløg, asparges & radiser
Chokoladetærte med friske bær

SOMMERMENU
•
•
•
•

Grillet kalveculotte m/kartofler, krydderurter & tranebær
Sommersalat med frisk frugt
Flutes med hjemmelavet kryddersmør
Jordbærtrifli

EFTERÅRSMENU
•
•
•
•

Kalvesteg med persille & saltbagte kartofler
Rodfrugter bagt med fløde
Salat med tørret frugt & let dressing
Citrontærte med syltede bær

VINTERMENU
•
•
•
•

Andelår med sauce & kirsebær
Ovnbagte kartofler med mandler
Salat med vinterens bær
Mandeltærte med skovbær sauce

DESIGN DIN EGEN MENU

Kig ind og snak med Michael,
så sammensætter vi en menu lige til dig 

Mad ud af huset
Vores mad serveres altid flot anrettet lige til at sætte på bordet

SMØRREBRØD
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LÆKKER BRUNCH

Pølser
2 slags ost
Æggemuffin
Røget laks
2 slags pålæg
Marmelade
Frugt
Yoghurt m/bær
Smoothie

Ekstra (+ kr 10,-)
• Bacon
• Mini croissanter
• Mini toast
• Ekstra pålæg
• Ekstra ost
• Spejlæg
• Hønsesalat
• Pandekager m/ahornsirup

Kr. 129 / min 6 kuverter / brød & smør kr. 15,Kan arrangeres på caféen inkl juice, kaffe, te, brød for kr 179,-

KLASSISK MENU

Vælg 1, 2 eller 3 retter
FORRET

• Rejecocktail
• 2 tarteletter m/høns
i asparges

• Tunmousse m/rejer
• Tærte m/laks (+ kr 10,-)
• Varmrøget laks (+ kr 10,-)

HOVEDRET

•
•
•
•

* serveres med kartofler, sauce, bagte grøntsager og salat

Frugtsalat
Citronfromage
Chokolademousse
Islagkage (+ kr 10,-)
Pandekager m/is
Chokolade m/frugt (+ kr 10,-)

DEN LETTE MENU – KR. 99,-

Klassisk tapas med skinke, ost, pølse og pate.
Hertil pesto, oliven og lidt andet godt.

DEN POPULÆRE MENU – KR. 119,DEN STORE MENU – KR. 139,-

Skinke m/flødekartofler & salat
Gammeldags flæskesteg m/kartofler, brun sauce & rødkål
Herregårdsbøf m/bløde løg, braskartofler, bearnaise & ærter
Gammeldags kyllingesteg m/hjemmelavet agurkesalat,
kartofler & brun sauce
• Wienerschnitzel m/braskartofler, ærter, smørsauce mv
• Gammeldags kalvesteg m/waldorfsalat, kartofler, sauce &
tyttebær (+ kr. 10,-)
•
•
•
•
•
•

TAPAS MENUER

Som den lette menu + to små serveringer
(f.eks. en lille fiskeret og en hjemmelavet hapser)

• Ovnstegt unghanebryst*
• Oksemørbrad (+ kr 30,-)*
• Okseculotte eller svinemørbrad*

DESSERT

Se vores store smørrebrødsseddel på bagsiden

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 ret: kr. 159,2 retter: kr. 189,3 retter: kr. 219,min 6 kuverter

Som den populære menu + ekstra skinke og ost
+ en lille ekstra servering

Min 4 kuverter / brød kr. 15,Pålægsplade med 5 slags pålæg til 10-12 personer kr. 500,Pålægsfad med 5 slags pålæg & tilbehør

kr. 89,-

Langeskov platte

kr. 109,-

Sild m/karrysalat, æg m/rejer, roastbeef, rullepølse,
leverpostej m/bacon & brieost

Luksus platte

kr. 139,-

Kryddersild m/karrysalat, æg m/rejer, fiskefilet m/remoulade,
ribbensteg m/rødkål og agurkesalat, egen hønsesalat & brieost

SMØRREBRØDSSEDDEL
LUKSUS
HÅNDMAD

HØJT
BELAGT

SPECIELLE STYKKER SMØRREBRØD:
Bøf m/spejlæg

kr. 35,-

Mørbradbøf m/bløde løg

kr. 45,-

Æg & tomat m/mayonnaise og løg

Ål m/æggestand

kr. 65,-

Æg & rejer m/mayonnaise og citron

Tatar m/løg og æggeblomme

kr. 65,-

kr. 19,-

kr. 27,-

Kartoffelmad m/rå og ristede løg
Spegepølse m/remoulade og løg

PÅ FRANSKBRØD:

Hamburgerryg m/italiensk salat og asparges

Mellemlagret ost

kr. 22,-

Leverpostej m/bacon, rødbeder og hjemmelavet agurkesalat

Stærk ost

kr. 27,-

Dyrlægens natmad

Rygeostsalat

kr. 27,-

Ribbensteg m/rødkål og hjemmelavet agurkesalat

Brieost

kr. 27,-

Frikadelle m/rødkål og hjemmelavet agurkesalat

Med pålæg (vælg selv)

kr. 27,-

Rullepølse m/italiensk salat og rødløg

Hjemmelavet hønsesalat

kr. 35,-

Fiskefilet m/remoulade og citron

Rejer m/mayonnaise og citron

kr. 45,-

Roastbeef m/remoulade, ristede løg, peberrod og agurkesalat

Laks m/mayonnaise og æggestand

kr. 45,-

Oksebryst m/høvlet peberrod og peberrodssalat
Kalkun m/bacon og hønsesalat
Skinke m/æggestand, mayonnaise og asparges
Vegetarstykke
Sild m/karrysalat og løg		

NAVN OG TLF:

Stegt sild m/løg og kapers		
Fiskefilet m/rejer		
Kylling m/avacado		

DATO FOR AFHENTNING:

