EFTERÅRSMENU
Forret
Røget torsk, grillet løg og kernemælkssauce

Hovedret
Lammeculotte, bagte jordskokker, cashewnødder og lammesauce

Dessert
Blommer i Madeira og vaniljeis fra Kastbergs Gourmet-is

Efterårsmenu
kr. 345,00

Efterårsmenu inkl. 2 glas vin og kaffe/te
kr. 495,00

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
Røget torsk, grillet løg og kærnemælkssauce
Dampet skærising, let stuvet spinat, anis urter og sauce nage
Kyllingeterrine, karsemayonnaise, syltede grønne tomater og kartoffelchips

Hovedretter
Steak Ribeye, sauce bearnaise, små salater, confiterede hvidløg og pommes frites
+ kr. 45,00
Lammeculotte, bagte jordskokker, cashewnødder og lammesauce
Farseret vagtel, sauce charcuteri, stegt blomkål og kantareller
Oksemørbrad fra Himmerland, mini rødbeder og oksehalesauce
+ kr. 45,00
Til alle hovedretter er der aspargeskartofler med kaperssmør

Desserter
Citroncreme, sandkage og kamillestøv
Chokolademousse, kakao og chokoladeis fra Kastbergs Gourmet-is
Blommer i Madeira og vaniljeis fra Kastbergs Gourmet-is
Ørnsø Rødkit fra Them, tomat concasse på syltede grønne tomater,
smør ristet brød og hyben

1 ret kr. 235,00
2 retter kr. 335,00
3 retter kr. 395,00
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
Irsk kaffe
Kaffe, farin og irsk whisky
Kr. 69,00
Kaffe eller te
Kr. 40,00

