Forretter:
Kan fås i hele åbningstiden

Varmrøget laks

65,- kr.

Salatbund - Asparges – Citron - Dild & dressing - samt brød.

Røget tun

65,- kr.

Salatbund - Asparges – Citron - Dild & dressing - samt brød

Rejecocktail

65,- kr.

Salat - Asparges - Dild – Citron - Dressing & Kaviar - samt brød

Bruschetta 2 stk.

65,- kr.

Tomat, Ost, hvidløg, Basilikum - Salt, Peber og oregano.

Salatskål m/brød

60,- kr.

Blandet salat & frisk grønt samt dressing & brød.

Desserter:
Kan fås i hele åbningstiden:

Pære Belle Helene

55,- kr.

Syltede pære - vaniljeis og chokoladesauce.

Pandekage m/is

60,- kr.

3 kugler is – flødeskum og chokoladedrys.

2 pandekager

40,- kr.

m/syltetøj og sukker.

Is-dessert ( Bravisimo Italiensk luksus Is )

60,- kr.

m/4 kugler - flødeskum & drys

Gammeldags æblekage

55,- kr.

Æbledessert - knuste makroner & flødeskum med drys.
_________________________________________________________________________________

Særskilt Menu:
Du har mulighed for at bestille et helt særskilt menu efter ønske,
såsom: Gl.dags Oksesteg, Kalvesteg stegt som vildt, Flæskesteg
osv. Betingelsen er, at det bestilles en uge før og til minimum 6 pers.
Du kan så vælge om du vil ha' det ud af huset eller spise det hos os.

Grill Menu:
Kan fås i hele åbningstiden

Grill Kylling ca. 500 gr.

85,- kr.

Inkl. pom. frittes & remoulade

Fiskefilet m/pom. Frittes

85,- kr.

inkl. remoulade & salat.

Snack kurv:

69,- kr.

Paneret Rejer - Hotwings - Mozzerella & egen dressing

Clubsandwich Med økologisk bolle.

85,- kr.

Kyllingefilet - Salat – tomater - Rå agurk – Egen Karrydressing – Bacon

Frokost Menu:
Kan fås i hele åbningstiden

Pariserbøf ( Nordjysk Naturkød )

125,- kr.

Kapers - Peberrod - Rå løg - Rødbede - Pickles - Æggeblomme.

Stjerneskud

99,- kr.

2 stk. Rødspætte filet - 1 kogt - rødspættefilet - Mayo - Rejer
Citron - Dild - Asparges

Lille stjerneskud

89,- kr.

1 stk. Rødspætte filet - 1 kogt - rødspættefilet - Mayo - Rejer
Citron - Dild - Asparges

Stjernekaster

89,- kr.

2 stk. Rødspætte filet – Mayo - Rejer - Citron - Dild - Asparges

___________________________________________________

Torsdag & Fredag åbner det varme køkken først kl. 16.00
men der vil være sandwich og smørrebrød.
( Vi kan åbne andre dage også, dog ved minimum 8 personer ).

Torsdag & Fredag fra 12.00 – 16.00:
Det varme køkken åbner først kl. 16.00, indtil
da tilbydes, Kaffe, Kaffe Latte, Cappucino, diverse
thebreve og selvfølgelig hjemmelavet chokolade
med flødeskum, samt Irsk kaffe.
Dertil diverse kager og desserter, men du
kan også vælge vores
tilbud:
3 lækre håndmadder
med 1 genstand.

KUN: 75,- kr.

Lørdag & Søndag fra 12.00 – 15.00:
Øens mest spændende Tapas-Buffet, 15 – 20 forskellige små
retter inspireret af menu fra
lande Jorden rundt.
nogen ting vil gå igen, men
mange ting vil skiftes ud med
Nye hver weekend.

109,- kr.
HUSK! Vores tapas-buffet er anrettet i små fade/skåle, og personalet
styre det lune, samt der er begrænset antal personer ad gangen
ved vores buffet. Der er sprit og vådservietter flere steder.
---------- Du kan være helt tryg ----------
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Hver Fredag aften fra 17.00 – 20.00

Ad libitum: kun 109,- kr.
( Take Away: 89,- kr. )

Stegt Flæsk
Med persillesauce og
kartofler, rødbeder og sennep.

Drikkevarer:
Øl:
33 cl.: Tuborg, Tuborg Classic, Carlsberg og Carls lager

27,- kr.

50 cl.: ”Orø Guld” Svaneke bryggeri.

59,- kr.

50 cl.: Erdinger Dunkel og Erdinger Alkoholfri

59,- kr
25 cl. 30,- kr. / 50 cl. 52,- kr.

Fadøl: Tuborg Classic

Derudover har vi forskellige speciel øl på fad, her er priserne fra 30,- / 44,- kr. ( 25 cl. )
52,- kr. / 63,- kr. ( 50 cl. ). Ind i mellem kommer der helt specielle øl, som til tider kun er der i
en begrænset periode.
Sodavand:
25 cl.: Coca Cola, Cola Zero, Squash, Sprite, Dansk V. Citrus, Dansk V.
Sweppers Lemon
( Samt 50 cl. Kildevæld )

22,- kr.

50 cl.: Coca Cola, Cola Zero, Fanta Zero, Sprite.
( Samt 40 cl. Cocio )

30,- kr.

50 cl.: Mineralvand:
I forhold sæsonen vil der være forskellige specielle sodavand

30,- kr.

Glas:

10,- kr.

Appelsin Juice - Æble juice - Mælk.

Kande isvand:

0,5 liter

og 1 liter.

0,5 L. 10,- kr. / 1 liter 20,- kr.

Vin:
Vi har husets vin til 125,- kr. Rød, Hvid eller Rose. Alternativ er små vinflasker på
på 25 cl. 45, - kr. Også som Rød, Hvid eller Rose. ( der sælges ikke et glas vin ).
Derudover har vi Portvin, Whisky, Cognac, Bailey, Dessertvin, m.m. fra 25,- kr./ 2 cl

Menukortet er med forbehold for sæsonen
og eventuel ændringer, i udvalg og priser.

