SOMMERMENU
Forret
Koldrøget laks fra Røgeriet Katrinedal, karsecreme, radiser og citroncreme

Hovedret
Grisenakke fra Bertels Gris, ærter francaise, hvidvinssauce og karse

Dessert
Friske jordbær, tørrede jordbær, koldskålscreme og tynde kammerjunkere

Sommermenu
kr. 325,00

Sommermenu inkl. 2 glas vin og kaffe/te
kr. 475,00

Hvidvin
Manhana Gravity Sauvignon Blanc
Woollaston Estates Nelson
Vinen giver en sprød og cremet mundfølelse
Duften spænder fra moden frugt, melon og over til stikkelsbær

Rødvin
Vitoria Park Shiraz
Denne fine australier står flot, fyldig og mørkerød i glasset.
Spækket med sødmefulde frugter og noter af blommer og solbær
- en fyldig og intens rødvin.
En lang eftersmag efterlader dig med små hint af egetræ, bær og fine tanniner

MENU
Forretter
Håndpillede rejer, syltet fennikel, aspargesmayonnaise og skummende rejesauce
Koldrøget laks fra Røgeriet Katrinedal, karsecreme, radiser og citroncreme
Carpaccio af oksemørbrad, jordskokke chips, syltede perleløg,
æggecreme og revet Thise Vesterhavsost
Carpaccio af tomat, jordskokke chips, syltede perleløg, urtesalat,
æggecreme og revet Thise Vesterhavsost

Hovedretter
Steak Ribeye, sauce bearnaise, små salater, confiterede hvidløg og pommes frites
+ kr. 15,00
Grisenakke fra Bertels Gris, ærter francaise, hvidvinssauce og karse
Barbequeglasseret kylling, ærteskud, lun salat på majs, syltede perleløg og endiviesalat
Stegte nye majs og mini gulerødder, saltede mandler og urtesalat
Til alle hovedretter er der nye kartofler med masser af dild, løvstikke og smør

Desserter
Friske jordbær, tørrede jordbær, koldskålscreme og tynde kammerjunkere
3 slags Kastbergs Gourmet-is med sprødt
Creme fraiche is fra Kastbergs Gourmet-is, sommerbær, kørvel og lun saltkaramel
Ostetallerken med 5 slags ost, grøn tomat, hybenkompot og grov sennep
+ kr. 15,00

1 ret kr. 225,00
2 retter kr. 315,00
3 retter kr. 365,00
Burger
200 g. bøf eller paneret kyllingebryst, cheddar, bacon, syltede rødløg,
hjertesalat, ravigotte dressing, tomat aioli og pommes frites
kr. 155,00

VINE
Hvidvine
Manhana Gravity Sauvignon Blanc
Woollaston Estates Nelson
Vinen giver en sprød og cremet mundfølelse.
Duften spænder fra moden frugt, melon og over til stikkelsbær.
Glas kr. 75,00 / Flaske kr. 315,00
Villa di Mare Pinot Grigio
Qwine, Terre Siciliane, Italien
Vinen er blød, harmonisk og forholdsvis tør.
Let krydret aroma med honning og frugt,
som behagelig gentager sig på tungen sammen med et let mineralsk præg.
Glas kr. 65,00 / Flaske kr. 295,00

Rødvine
Villa di Mare Rosso
Qwine, Terre Siciliane, Italien
Fyrrig Siciliansk rødvin med en dejlig og krydret aroma i glasset
og modne, røde frugter på tunge.
Glas kr. 65,00 / Flaske kr. 295,00
Vitoria Park Shiraz
Denne fine australier står flot, fyldig og mørkerød i glasset.
Spækket med sødmefulde frugter og noter af blommer og solbær
- en fyldig og intens rødvin.
En lang eftersmag efterlader dig med små hint af egetræ, bær og fine tanniner.
Glas kr. 65,00 / Flaske kr. 295,00

Kaffe
Kold kaffedrinks
Chokolade, kaffe og dansk rom, serveret på isterninger
Kr. 75,00
Irsk kaffe
Kaffe, farin og irsk whisky
Kr. 69,00
Kaffe eller te
Kr. 40,00

