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Frokostmenu uge 39 
 

 

Mandag den 21. september 

Dagens sild 

Grillet laks på selleripure og muslinge creme 

Tatar af røget hellefisk på blinis med rygeost 

Nordisk biksemad med rødbeder og sacue charon 

Fransk løgsuppe med purløg og æbler 

Marineret svinekød med tomat chutney og syltede bøgehatte 

Spidskåls chiffonade med hasselnød og abrikos 

Salat af bagte jordskokker med æbler og balsamisk æbleeddike 

Husets ost med afstemt garniture 

Sødt fra konditoriet 

 

Tirsdag den 22. september 
Dagens sild 

Urtebagt kuller på stuvet gulerod, fenikel og dild  

Røget laks med citroncreme, æbler og havtorn 

Boeuf bourguignon med cremet mos 

Klar suppe med svampe og purløg 

Roastbeef med det klassiske følge 

Det vegetariske eventyr 

Rødbede-bygotto med salat af hasselnødder, æbler og stegte løg 

Husets ost med afstemt garniture 

Sødt fra konditoriet 
 

Onsdag den 23. september 
Dagens sild 

Kæmperejer i grøn karry med ananas og rød peber 

Sashimi tun med wassabi mayo og tangsalat 

Kyllingespyd med yoghurt dip og stegte kikærter 

Jordskokke suppe med hasselnød og purløg 

Peber pate med syltet pære og små løg 

Rødbede hummus med sesam, radiser og urter 

Grønkålssalat med granatæbler, mandler og grape 

Husets ost med afstemt garniture 

Sødt fra konditoriet 
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Torsdag den 24. september 
Dagens sild 

Vol au vent med kuller, rejer og asparges sauce 

Gravad laks med rygeost, radiser og ræve sauce 

Kalveculotte med parmesan smashed potatoes og bbq dip 

Svampe suppe med bøgehatte og æbler 

Fynsk landskinke med syltet græskar og trøffel remo 

Det vegetariske eventyr 

Linsesalat med feta, rødbede & æble 

Husets ost med afstemt garniture 

Sødt fra konditoriet 
 

Fredag den 25. september 
 

Dagens sild 

Torsk med bagte jordskokker og tørret abrikos i brunet smør 

Letrøget ørred rilette med syltede æbler og sprødt rugbrød 

Svampebygotto med trøffel, parmesan og sprød serrano 

Græskar cremesuppe med sprøde kerner og olie 

Peber pate med cornichons, små rødløg og dehydreret rødbede 

Sortkål med rødvinsmarineret pære og hasselnød 

Salat med bagte gulerødder, brombær, bitter salat og honning/sennep 

Husets ost med afstemt garniture 

Sødt fra konditoriet 

 

 

Kr. 249,00 pr. person 

 

 

 
 


