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Frokostmenu uge 25 

 

 

Mandag den 17. juni 
Dagens sild 

Stegt lange med sommerkål, dild og passion burre blanc 

Røget smørfisk med agurkerelish og syltede rødløg 

 

Grillet svineryg med courgetter, rosmarin tomater og hvidvins sauce 

Kold gazpacho med pinje og mynte 

Nordiske pålægsspecialiteter med afstemt tilbehør 

Hvedekerne salat med mango, jordbær og blegselleri 

Salat med friske tomater, urter og granatæble 

 

Udvalg af oste fra ulvedal 

Tiramizu med chokolade brownie 

 

 

Tirsdag den 18. juni 
Dagens sild 

Perlebygotto med sommerurter, safran og stegte tigerrejer 

Røget hellefisk med citronskyr og kapers frit 

 

Lammeculotte med stegte kartofler, asparges og rabarberkompot 

Spicy kokos suppe med rød karry og urter 

Stegt svinekød med soyamarinerede urter og frisee 

Bede råkost med druer, feta, forårsløg og kirsebær eddike 

Agurkesalat med radiser, oliven, blåbær og græsk vinaigrette 

 

Udvalg af oste fra ulvedal 

Hyldeblomst panna cotta med jordbær og pistacie 

 

 

Onsdag den 19. juni 
Dagens sild 

Laks i filodej med spinat, feta og sauce tatar 

Rejer med syltet selleri, æblepure og ristet hasselnød 

 

Dansk kylling med nye kartofler, ”åkander”, skysauce og chips 

Melongazpacho med ananas og purløg 

Stegt kalvekød på sprød salat med spicy soya dressing 

Kartoffelcarpaccio med estragoncreme, grøn top og sprød skinke 
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Fennikelsalat med appelsin, nigellafrø og koriander 

 

Udvalg af oste fra ulvedal 

Baked Alaska 

 

 

Torsdag den 20. juni 
Dagens sild 

Bagt kuller på smørstegte gulerødder og røget sauce 

Røget laks med flødeost, basilikum og puf kartoffel 

 

Kalve roastbeef med lun pickles, nye kartofler og peberrodsdip 

Lun bønnesuppe med sprød skinke og purløg 

Stegt okse med pesto, mazuna, feta og tomat 

Carpaccio af portobello med estragon creme, vesterhavsost og valnødder 

Salat lyonnaise med æg, bacon, tomat og sprødt brød 

 

Udvalg af oste fra ulvedal 

Hindbærtærte 

 

 

Fredag den 21. juni 
Dagens sild 

Skærissing i panko med blomkål og skilt sauce 

Flamberet tun med spicy mayo og wasabi sponge 

 

Grillet kalkunbryst med ærtebygotto, grønne asparges og radiser 

Kold pæresuppe med mynte og agurk 

Røget andebryst med brombær, blegselleri og balsamico 

Tabouleh salat med agurk, tomat og mynte 

Sæsonsalat af sommerkål og grønne ærter 

 

Udvalg af oste fra ulvedal 

Creme brulee med jordbær 

 

 

 

 

 

 

Kr. 249,00 pr. person 


