
JULE TAPAS 

Tørret røget okseinderlår 

med svampemayo og artiskok 

Kyllinge confi  

på salat med mandarin, vindrue og granatæble 

Røget torsk med frisk grønkålssalat 

Brown Ale braiseret svinekæbe 

med knoldselleri-creme og syltet løg 

Sprængt andebryst,  

peberrodscreme og råsyltet rødkålssalat 

Mini Ribbensburger 

Potatos Bravas med aioli og salsa 

Croissant med skaldyrssalat 

”Gammel Knas” – ost fra Arla Unika 

 med julesyltet nødder 

Ris a la mande med kirsebær 

Brød og smør 

PRIS PR. PERSON 

225,00 

JULE MENU 
 

Årets vinder Sild - Gammeldags modnet 

med baconristet rugbrød, løvstikkemayo, æble, røget 

flæskesvær og ristet løg 

 

ELLER  

 

PANDESTEGT  RØDSPÆTTEFILET 

 hjemmerørt remoulade 

rugbrød og smør 

--- 

Hjemmelavet GRØNLANGKÅL  

hamburgerryg, stegt medister,  

brunede kartofler rødbeder,  

sennep og kanelsukker 

 

ELLER 

 

AND ala ORANGE 

Kålsalat med granatæble, tranebær og julesyltede 

nødder, ristede kartofler og orange andeskysauce 

--- 

RIS ALA MANDE 

 og lun kirsebærsauce 

 

ELLER  

 

CHURROS 

med rørt hjemmelavet vaniljeis 

3 RETTER 225,00 

LILLEHEDEN 

CAFÉ  &  RESTAURANT 

Hjørringgade 2  

 9850  Hirtshals 

 

98 94 45 38 

www.restaurantlilleheden.dk 

 

 

 

Passion for lokale råvarer 

Passion for kvalitet 

 

FØLG OS PÅ FACEBOOK 

 

 

 

På den Grønne Plads 

med udsigt over by og havn 

 

 

GYLDIGT FRA 11/11- 2020 – 30/12 2020 

 

 

 



BRUNCH TALLERKEN - kr.125,00 
Scrambled eggs, bacon, pølse, rullepølse, ost, 

skyr med crunch og nødder, croissant med 
skaldyrssalat, pandekage med sirup, frugt,  

brød og smør 
 

SNACKKURV MED DIP - kr. 99,00 
 

JULE PLATTE 
 

Fiskefilet med hjemmerørt remoulade 
Tartelet med høns i asparges 

Mørbradbøf med bløde løg og surt 
Brie med druer 

 
Kr. 138,00 

 
 

VEGETAREN kr. 142,00 
Porre i grøntsagsfars med lun rodfrugtesalat 

med brun sovs lavet på grøntsager 

 
 

STJERNESKUD kr. 165,00 
1 dampet og 2 stegte rødspættefileter 
og rejer, anretter på groft toastbrød 

 
 

LUKSUS  SMØRREBRØD : 
Vælg mellem 

HØNSESALAT m/BACON 
ÆG/REJER/AVOKADOCREME 

ROASTBEEF 
RØDSPÆTTEFILET 

FLÆSKESTEG 
HJEMMELAVET RULLEPØLSE 

RØGET LAKS 
 

Pris pr. stk. 0-9 stk. 42,00 
Pris pr. stk. 10-19 stk. 40,00 
Pris pr. stk. 20-39 stk. 38,00 
Pris pr. stk  40 og derover 36,00 

 

 
 

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

 
 
 

BØRNE BRUNCH kr 65,00 
Æg og bacon, pølse, yoghurt, 

pandekage med syltetøj, frugt 

BØRNEMENUER kr 60,00 
Vælg  1 x kød og 1 x tilbehør : 

Friteret rødspættefilet  Nachos 

Hamburger                                Kogte Kartofler 

Cocktailpølser                           Rugbrød 

5 Kyllinge chunks (nuggets)  Børnesalat 

BØRNE CLASSIC BURGER kr 71,00 
ost, BBQ dressing, bacon og grønt samt pommes frites  

BØRNE STJERNESKUD kr 73,00 
med 1 friteret rødspættefilet og rejer   

BØRNETAPAS kr 75,00 
med kyllinge nuggets og stegte cocktailpølser 

Pommes frites, grønt og frugt, Pandekage med syltetøj 

(hamburger kan tilkøbes hertil for kr. 25,00) 

BØRNE PANDEKAGE MED IS OG SYLTETØJ  

KR. 39,00 

 
 
 
 

CLUB SANDWICH  kr. 124,00 
 

 

CLASSIC BURGER med Fritter kr. 142,00 
med Cheddar, BBQ og grønt 

 

 
 
 

HELSTEGT  RØDSPÆTTE -  kr. 228,00 
med persillekartofler, tyttebær 

og brunet smørvinaigrette 
 

PEBER BOEUF - kr. 248,00 
250 gr oksefilet 

med grove fritter, bønner bonne-femme  
samt flødepebersauce 

 

WIENER SCHNITZEL af kalvefilet - kr. 222,00 
med grønne ærter, pommes sauté 

 og smørsauce 
 


