
 
 

 
 

Frokostkort 
Hver dag fra 12.00-16.00 (søndag til 15.00) 

 

• Det gode surdejsbrød: Vælg mellem rug, hvede eller både/og serveret med smør    25,- 

• Fiskefilet: panko-paneret rødspættefilet serveret med rugbrød, hjemmelavet  

remoulade og salat             89,- 

• Med fritter i stedet for brød         99,- 

• Brød og ost: 3 danske special oste og garniture       65,-  

• Fritter: hjemmelavede dobbeltfritterede fritter med dagens mayo, lille/stor         25,-/49,- 

 

Smørrebrød // Toast // Sandwich // Burger:    

• Klar karrysild med friske og syltede æbler og løg      85,- 

• Stegt medister med klassisk rødkål, sennepsvinaigrette og ristet rugbrød      89,- 

• Avocadomad med avocado-creme, skiver af avocado og knas  

serveret på rugbrød         79,- 

• Ande-toast med rødløgskompot, friske æbler og mandler    105,- 

• Skinke-sandwich med serrano-skinke, cheddar og kompot af æble, løg og  

grov sennep – grillet el. naturel        79,- 

• Flæskestegsburger på ribbensteg fra frilandsgris med rødkål,  

syltede agurker og dijon-mayo                105,- 

• med grønne falafler af edamamebønner, avocadocreme, syltede rødløg,  

salat og dijonmayo        99,- 

 

Salater serveret med hvedebrød:       

Grønkålssalat med appelsin, valnødder og æble vendt i en vinaigrette:  

• med grønne falafler af edamamebønner       89,- 

• med berberi and       89,- 

• med røgede blåmuslinger fra Limfjorden      85,- 

 

Til børnene: 

• Fiskefilet med fritter: fiskefilet serveret med hjemmelavede fritter og  

lidt snackgrønt        75,-  

• Falafler med fritter: vores grønne falafler med hjemmelavede fritter og  

lidt snackgrønt       69,- 

• Mini-burger: med flæskesteg, rødkål, syltede agurker og dijon-mayo     69,-  

 



 
 

 
 

 

 

 

Kage og andet sødt:  

• Ris a’la mande med kirsebærsauce   68,- 

• Kanel Panna Cotta med kvædekompot, hvid chokolade og citronperler  68,- 

• Se kageudvalget i baren eller spørg       

Juleanretninger 
Den Lille Julefrokost – 168,- kr. 

Klar karrysild med æg, æbler og løg. 

 Stegt medister med rødkål, sennepsvinaigrette og ristet rugbrød. 

Ris a’la mande med kirsebærsauce eller  

Kanel Panna Cotta med citronperler, kvædepuré og hvid chokolade. 

Den Store Julefrokost – 275,- kr. 
Klar karrysild med æg, æbler og løg, grønkålssalat og pankopaneret fiskefilet. 

Stegt medister med rødkål, sennepsvinaigrette og ristet rugbrød, And med rødløgskompot, 

æbler og mandler. 

Ris a’la mande kirsebærsauce eller  
Kanel Panna Cotta med citronperler, kvædepuré og hvid chokolade. 

.Den Vegetariske Julefrokost – 168,- kr. 
Falafler med  salat af grønkål. 

Gedefriskost m. variationer af rødbede. 

Ris a’la mande med kirsebærsauce. 

. 


