MENU FRA

SM ØR & B RØD

HVERDAGS GOURMET SMØRREBRØD
Pris: 35,00kr pr. stk - 3 stk 90,00kr - vælg imellem:
• Fiskefilet m/ hjemmelavet remoulade, citron, tomat og urter.
• Gammeldags modnet krydder sild, m/ kartoffel, cremefraiche, skalotteløg og dild.
• Kartoffel m/ hønsesalat, trøffel, urter og bacon.
• Kartoffel m/ estragon mayonnaise, tændstik Chips (pomme alumette), stegte løg,
purløg, skalotteløg.
• Klassisk kartoffel mad m/ mayonnaise, 3 slags løg og urter.
• Sød kartoffel m/ hjemmelavet chili aioli, rødløg, stegte løg og grønkål Chips.
• Æg og rejer m/ dild Mayo, Håndpillet rejer og urter.
• Æg og avocado, hjemmelavet humus, tomat, rødløg og karse.
• Avocado og rejer, dild Mayo, tomat og urter.
• Hjemmelavet reje salat, sprød stegt krabbe, asparges, tomat og urter.
• Varmrøget laks, avokado , wasabi creme, wasabi ærter, dild og granny Smith
æble.
• Koldrøget laks m/ dild Mayo, røræg, skalotteløg, radise og urter.
• Koldrøget laks , friskost og avocado, urter og rødløg
• Økologisk Flæskesteg fra grambogård, Spicy coleslaw, hjemmelavet rødkål,
grønkål Chips og agurk salat
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• Dyrelægens natmad, m/ trøffel creme, sky, stegte løg, rødløg og urter
• Klassisk roastbeef m/ hjemmelavet remoulade, høvlet peberrod, friteret kapers,
stegte løg og agurksalat
• Roastbeef m/ estragon creme, løg marmelade, syltet løg, rodfrugt Chips, stegte
løg og urter
• Økologisk lLeverpostej fra grambogård , bacon, hjemmesyltet rødbede,
persillefrit og rød shiso
• Hønsesalat m/ trøffel, trøffel Chips, syltet svampe, asparges, blød timian og bacon
• Hjemmelavet skinke salat, rødbede, skalotteløg, purløg
• Tatar “Rørt tatar m/ friske urter, pebercreme, hjemmelavet Chips

SALATER
Pris: 65,00kr inkl grov brød - vælg imellem:
• Stor frisk grønsalat m/ rejer, avocado, asparges, ærter, frilice salat, frisé og
tyndt snittet spidskål
• Stor frisk grillet kylling salat m/ grønkål, lollorosa, spidskål, rødløg, æble
og bacon knas
Hjemmelavet Dressing on the side:
• Honning og senneps dressing
• Thousand Island
• Hvidløgs dressing

