
FORRETTER HOVEDRETTER DESSERTER

 
SKALDYR 

Skaldyrsfad (god at dele 2 personer) 
Østers, pil-selv-rejser, gambas, jomfruhummer, krabbeklør. 

Hertil grillet brød, smør og aioli. 
600 kr. 

 
Tilkøb 1/2 hummer  

180 kr. 
 

SKALDYR PER 100 GRAM 
Pil-selv-rejer  

50 kr. 
Gambas 
80 kr. 

Krabbeklør 
55 kr. 

Jomfruhummer 
90 kr.

ØSTERS 
Fine de Claire  

1 stk 30 kr. 
10 stk. 200 kr. 

Dagens østers  dagspris

SKALDYR OG ØSTERS

Glas Champagne Montvilliers Brut 85 kr.   Lillet Blanc/Rosé & Fentimans Tonic 85 kr.               Bøf & Ost gin & tonic 85 kr.

APPERITIF

SNACKS OG SIDES
Charcuteri - til den lil le sult  

50 kr.

Asiette de Charcuteri - snacks og udskæringer  
(god at dele til et glas vin)  

120 kr. 
 

Friterede smelt med aioli  
50 kr. 

Grøn salat  
40 kr.

Pommes frites 
40 kr.

Mandler eller oliven  
40 kr. 

 
Croquetter med vildsvin  

60 kr.

Knækbrød  
35 kr.

 

3-RETTERS MENU 

Tatar  
Klassisk rørt tatar af mørt oksekød med 

pommes allumettes.

Bøf 
Ribeye 200 g.  

Serveres med bagte tomater samt pommes frites  
og sauce béarnaise. 

 
Dessert 

Er du til sødt eller ost? 
Vælg mellem dagens ost og vores klassiske  

crème brûlée.

345 kr. 

Prøv vores vinmenu med 3 glas vin 
250 kr.

Varmrøget laks  
Et stykke varmrøget laks serveres  

med blinis og löjromcreme. 
95 kr.

Krabbesalat 
Rørt taskekrabbe serveres med  

ristet økologisk brød. 
110 kr.

Moules marinières  
Moules marinières serveres med aioli. 

Serveres også som hovedret. 
110 kr. 

Tatar 
Klassisk rørt tatar af mørt oksekød med 

pommes allumettes.  
Serveres også som hovedret. 

95 kr. 

Ribeye
Vælg mellem 200 g eller 300 g ribeye, der serveres 

med pommes frites, sauce béarnaise 
og bagte tomater. 

235 kr./350 kr. 
 

Bavette
Bavette serveres med beurre provençal, 

små kartofler og løgkompot. 
190 kr. 

 
Søtunge 

Den eksklusive fisk meunièresteges  
hel. Serveres med sauteret spinat, skalotteløg,  

brunet smør og små nye kartofler. 
250 kr.

Vegetarretten 
Galette serveres med dampet spidskål, dampede 
gulerødder og sauce af svampe tilsmagt fløde. 

180 kr.

 Pr. stk. 30 kr. 

Smag en eller flere oste 
fra de bedste osterier. 

 Spørg din værtinde/vært om de forskellige slags.

Serveres med
f.eks. kvædekompot, syltede valnødder og blommer i 

portvin, brød og smør.

Vi anbefaler:  
Tonel 12 port 75 kr.

Crème brûlée 
Den velkendte klassiker serveres blød og
cremet i bunden og sprød på toppen.  

70 kr. 

Chokoladekage 
 Cremet, fransk chokoladekage serveret  

med vaniljeis. 
75 kr.

Jordbærtærte 
Jordbærtærte serveret med 

vaniljecreme og citronverbena. 
70 kr.

Dagens sorbet  
60 kr. 

Til den søde tand 
Vælg 3 stk. af køkkenets forskellige petit fours 

50 kr. 
1 stk. 20 kr..

OSTE



VI HAR ÅBENT
ALLE DAGE

SE DET STORE
VINKORT


