
SENSOMMERMENU
Snacks & bobler

Sprøde linsechips med dip, lokal brændenælde skinke, 
samt sprøde flæskesvær med enebær og røg

Serveres med et glas bobler
kr. 105,00

Forret
Saltet torsk, svampeemulsion, syltet selleri, jordskokkechips og silderogn  

Hovedret
Oksekæbe, fyldig peber jus, creme på knoldselleri og Pommes Anna  

Dessert
Arme riddere med brombærkompot og kold ymer  

Sensommermenu 
 kr. 375,00 

Sensommermenu inkl. 2 glas vin 
kr. 525,00 

Hvidvin
Grüner Veltliner, Urban

Dominique Stagård, Kremstal
Duft af gule æbler, modne pærer, lidt citrus og mineralske toner. 

Vinen er ren og tør, men spiller samtidig på sit lille sødmefulde touch,  
der bakkes flot op af en forfriskende frugtsyre. 

En livlig og spændende vin, som charmerer fra første glas. 

Rødvin
Côtes-du-Rhône Village, Valréas, økologisk

Domaine du Seminaire, Rhône, Côtes-du-Rhône Villages
Modne hindbær, boysenbær, krydderier og mineraler samt lette toner af lakrids. 

Smagen er fyldig med en god syre, som bringer balance i vinen
og fremhæver den umiddelbare frugt.



MENU
Snacks & bobler

kr. 105,00

Forretter
kr. 120,00 pr. ret

Saltet torsk med svampeemulsion, syltet selleri, jordskokkechips og silderogn  

Rørt tatar, pebermayonnaise, skalotteløg, karse, tørret æggeblomme og syltet sennep

Pocheret æg, lufttørret skinke, piment og blomkålscrudité

Koldrøget laks fra Fiskerøgeriet Katrinedal, peberrodsmayonnaise,  
bitter salat samt syltet sennep- og urteolie

Hovedretter
kr. 175,00 pr. ret

Oksekæbe, fyldig peber jus, creme på knoldselleri 

”Schnitzel”; sprød Grambogård gris, syltede stikkelsbær, kantareller 
og smørsauce med saltede kapers

Lange stegt på brød, skummende sauce på bakskuld og sojabønner

Steak frites; ribeye, confiterede hvidløg, svampe blanquette sauce og pommes frittes*
* tillæg kr. 75,00

Side dishes - tilbehør
kr. 35,00 pr. stk. 

Vi foreslår 2 stk. pr. person eller bland og del ved bordet

Majs, spinat og fed creme fraiche

Udvalg af svampe

Grillet- og bagte løg med revet Havgus fra Arla Unika

Stegte skorzonerrødder, purløgsemulsion og sprøde boghvedekerner

Grøn salat, vinaigrette og lokale urter

Pommes Anna og persillecreme

Pommes fritter med tør ost og timian

Vegetarret
kr. 195,00

Vælg selv 3-5 side dishes, som køkkenet laver en lækker hovedret af



DESSERTER OG KAFFE
Desserter

kr. 105,00 pr. ret
Blommer i Madeira, hasselnøddeis, hasselnød og chokoladeflager

Arme riddere, brombærkompot og kold ymer 

Crème brûlée og havtorn sorbet fra Kastbergs Gourmet-Is

5 slags oste fra nær og fjern, honningsyltede nødder og hybenkompot 
+ kr. 45,00

Burger
kr. 185,00

200 g. bøf eller paneret kyllingebryst, cheddar, bacon, syltede rødløg,  
hjertesalat, ravigotte dressing, tomat aioli og pommes frites

Slut med en kop økologisk kaffe 

Irsk kaffe 
Kaffe, farin og irsk whisky 

kr. 75,00
Te og økologisk kaffe 

kr. 40,00
3 slags sødt 
Kr. 45,00



VINE
Hvidvine 

La Cigaralle blanc, AOP, Château de Cayx, Cahors 

Kompleks og meget udtryksfuld aroma med lyse og eksotiske frugter.  
Fyldig med lettere, smørfede indtryk og en skøn, mineralsk bund og flot frisked.  

Ideel som aperitif og til skaldyr. 

Glas kr. 95,00 / Flaske kr. 445,00

Florão Branco, Vinho regional Alentejano, Quinta da Fonte, Alentejo 
 

Lækker og frisk aroma af frugt, ikke mindst ananas og abrikos, som kilder rigtigt i næsen.  
Sprød syre på tungen, som fremhæver en fin mineralitet.  

Fyldig på tungen med en flot balance med vinens levende karakter og præcise syre. 
 

Glas kr. 85,00 / Flaske kr. 315,00

Badger Mountain riesling organic, Badger Mountain Vineyard, Columbia Valley
  

Pære, abrikos og fersken gør sig til i en nuanceret aroma, 
hvor små strejf af grannåle også slutter sig til.  

Masser af frugt, citronskal, mandariner og en levende syre gør vinen  
til et yderst behageligt bekendtskab

Glas kr. 85,00 / Flaske kr. 360,00

Rødvine 

2021 Estate Pinot Noir Vina Errazuriz Chile Aconcagua Valley
Skøn aroma af duftende, røde bær, hvor en smule vanilje og kanel melder sig. 

 Sødmefuld uden at kamme over og med fine præg af brombær og røde kirsebær

Glas kr. 85,00 / Flaske kr. 385,00

2018 Château Morillon, Grand Cru, Château Morillon, Bordeaux 
 

En super klassisk Saint-Èmilion, som grundet årgangen læner sig lidt til den lidt mere fyldige 
 og intense side med fine præg af vilde bær og blommer

Glas kr. 95,00 / Flaske kr. 395,00 

A Montesa Alvaro Palacios, Rioja
 Duften har en let sødme med mørke kirsebær og krydderurter. 

Smagen er behagelig frisk og imødekommende med en silkeblød eftersmag. 

Glas kr. 85,00 / Flaske kr. 385,00


