BRUNCH TALLERKEN - kr.125,00
Scrambled eggs, bacon, pølse, landskinke, ost,
skyr med crunch og nødder, croissant med
krabbesalatsalat, pandekage med sirup, frugt,
brød og smør
SNACKKURV MED DIP - kr. 66,00 DB kr. 114,00
CHÉVRE CHAUD - Fransk klassiker
salat med lund mild gedeost, parmaskinke,
honningsyltet valnødder, balsamico og blåbær
kr. 92,00
ANDE PÅ FORSKELLIGE MÅDER
I sprød salat med kastanje, appelsin, vindruer,
koriander, syltet havtorn og teriyaki sauce
Kr. 115,00

FALAFEL SANDWICH kr. 98,00
Med salat, syltede løg, hjemmelavet tahin og
sumak dressing
FISKE-TALLERKEN kr. 156,00
Rødspættefilet, pil selv rejer, Fiskefrikadelle,
croissant med krabbesalat
STJERNESKUD kr. 165,00
1 dampet og 2 stegte rødspættefileter
og rejer, anretter på groft toastbrød
2 FISKE-FRIKADELLER kr. 82,00
med hjemmerørt remosalat og rugbrød og citron

LUKSUS SMØRREBRØD :
Vælg mellem
HØNSESALAT m/BACON
ÆG/REJER/AVOKADOCREME
ROASTBEEF
RØDSPÆTTEFILET
KARTOFFELMAD MED BØDKERBACON
LANDSKINKE MED RØRÆG
HJEMMELAVET RULLEPØLSE
Pris pr. stk. 0-9 stk.
Pris pr. stk. 10-19 stk.
Pris pr. stk. 20-39 stk.
Pris pr. stk 40 og derover

42,00
40,00
38,00
36,00

POMMES FRITTER MED CHILI-MAYO ELLER AIOLI
kr. 39,00

BØRNEMENUER – kr. 60,00
(der medfølger altid gulerod & agurke stave)
Vælg 1 x kød og 1 x tilbehør :
Fiskefrikadelle

Pommes Frites

Rødspættefilet

Pasta Penne

Hamburger

Kogte Kartofler

Pølsestykker

Rugbrød

5 Kyllinge nuggets

Børne-salat

BØRNE STJERNESKUD
med 1 STEGT FISK OG REJER KR. 73,00

BØRNETAPAS – kr. 75,00
med Kyllinge nuggets og pølsestykker
Pommes frites, grønt og frugt
Pandekage med syltetøj
(hamburger kan tilkøbes hertil for kr. 20,00)
CLUB SANDWICH kr. 109,00
PARISER BØF kr. 149,00
Hakket oksebøf på stegt brød, hertil hakket løg og
rødbede, syltet kapers, friskhøvlet peberrod og rå
æggeblomme
CLASSIC BURGER med Fritter kr. 142,00
med Cheddar, BBQ og grønt
FISH N’CHIPS med sauce tatare – kr. 158,00
HELSTEGT RØDSPÆTTE kr. 228,00
med persillekartofler
og brunet smørvinaigrette
BOEUF BEARNAISE – kr. 258,00
250 gr oksefilet
med grove fritter og variation af løg
samt ægte bearnaice sauce
WIENER SCHNITZEL af kalvefilet – kr. 222,00
med grønne ærter, pommes sauté
og smørsauce
PERLEHØNE – kr. 189,00
med bagte grøntsager og knuste kartofler
og Sauce Primeurs

