FORRETTER

Vi serverer vores forretter med frisk baguette

1 Saftige grønlandsrejer1 2 4
i olivenolie med tomat, hvidløg
og porre i strimler

84 kr

2 Friske vesterhavsrejer1 2 3 4 7 8
med cocktailsovs, grøn salat
og hindbær-nøddedressing

108 kr

3 Mild serranoskinke1 7 14
med tomat og mozzarella, rødløg,
mørk balsamico og olivenolie

92 kr

4 Frisk scampi alla mafiosi1 2 4 12
Scampi stegt med olivenolie og hvidløg,
serveres på rucola med tomat stykker

100 kr

10 Okse carpaccio1 7
Carpaccio af oksefilet med rucola,
parmesanost og olivenolie

116 kr

FRISKE SUPPER

Vi serverer alle vores supper med frisk baguette

5 Pikant tomatsuppe1 7
med kødboller
og krydret fløde

40 kr

6 Fransk løgsuppe1 7
med ostecroutoner

40 kr

7 Eksotisk karrycremesuppe1 7
med ingefær, kokosmælk,
kyllingebryst og ris

40 kr

8 Ungarsk gullaschsuppe1
med peberfrugt, kartoffelterninger
og rigelig kød

40 kr

9 Holstensk kartoffelsuppe1 7 9 10
Hjemmelavet kartoffelsuppe
med pølser

40 kr

SALAT, PASTA & MERE
Flere retter finder du på den næste side

32 Bagt kartoffel3 6 7 9 10 14
Stor bagt kartoffel, enten med sour cream,
smør eller hvidløgsdip

60 kr

33 Blandet salat1 6 7 9 10
Sprød salat, tomater, agurker, peberfrugt, rødløg
og ristede hvidløgscroutoner, med yoghurtdressing

60 kr

45 Vegetarisk pasta7
i tomat-flødesovs med friske grøntsager
og parmesan

96 kr

SALAT, PASTA & MERE
20 Spaghetti alla carbonara3 7 14
med kogt skinke og hvidløg,
i fin flødesovs med parmesan

108 kr

46 Tortellini alla panna7
i flødesovs med kogt skinke
og parmesan

96 kr

47 Spaghetti bolognese7
med kødsovs
og parmesan

88 kr

KØDRETTER

Flere kødretter finder du på den næste side

21 Eksotisk kyllingebryst „Bombay“2 7
Saftig kyllingebryst med braiseret banan i mangochutney,
karry-flødesovs, ristimbale og friturstegte kroepoek

128 kr

22 Mixed Grill „Borgerforeningen“1 3 7 9 14
Steaks af oksekød, svinekød, kalkun og kalvelever, friske
champignoner, grillet tomat med ost, bearnaisesovs
og pommes frites

144 kr

27 Puszta tallerken7 9 14
Steaks af oksekød, svinekød og kalkun på pikant
peberfrugtsovs med rigelig fyld, pommes frites og hvidkålssalat

128 kr

28 Kalvelever „Berlinsk måde“1
Stegt mørt kalvelever i skiver med braiserede æble- og
løgringe, brun sovs og persillekartofler

104 kr

KØDRETTER

Flere kødretter finder du på den næste side

43 Mørt lammefilet7 14
med et twist af balsamico og rødvin,
grillet tomat og fyldte kartoffeltasker

168 kr

29 „Borgmestertallerken“1 3 7 9 14
Steaks af oksekød, svinekød og kalkun, bernaisesovs,
grillet tomat og friske champignoner på blandede grøntsager,
dertil serveres brasede kartofler

136 kr

30 Rumpsteak „Madagaskar“1 7
Rumpsteak (ca. 250 gr.) med frisk Madagaskar peber,
braiseret løg, peberfrugt, champignoner, grønne bønner, oliven
og kryddersmør og pebersovs, dertil serveres pommes frites

176 kr

31 Rumpsteak classic7 14
Rumpsteak med kryddersmør, champignoner og løg,
dertil serveres pommes frites

168 kr

KØDRETTER
34 Stegt roastbeef

Kold & i skiver1

3 7 10 14

Mørt roastbeef med remoulade
og salat med egen krydderdressing,
dertil serveres brasede kartofler

152 kr

35 Grillpølse „karry“3 6 7 9 10 14
med pikant sovs og indisk karry, ananas, mayonnaise,
ristet løg og frisk salat med yoghurtdressing,
dertil serveres pommes frites

104 kr

48 Oksefilet alla mafiosi1
Oksefilet i olivenolie og hvidløg,
med tomat stykker og chili,
dertil serveres kartofler, broccoli og baguette

204 kr

49 Oksefilet alla gorgonzola7
Oksefilet med gorgonzola,
dertil serveres kartofler og broccoli

204 kr

SCHNITZELKORT
Vores schnitzler er frisk skåret, paneret
og sprødstegt gylden i smør

23 Wienerschnitzel1 3 4 7 14
på blandede pandestegte grøntsager med wiensk garnering,
kryddersmør og pommes frites

120 kr

24 Schnitzel „Holstensk måde“1 3 4 7 14
oppet med spejlæg, kryddersmør og dansk sursød sildefilet med
løg på rugbrød, dertil serveres brasede kartofler

128 kr

25 Schnitzel „Puszta Art“1 3 7 9 14
med pikant peberfrugt-løg-champignonsovs,
pommes frites og hvidkålssalat

120 kr

26 Jægerschnitzel1 3 7
med en fin enebær-champignon-flødesovs,
fyldt pære med tranebær og kartoffelkroketter

120 kr

FISKERETTER

Flere fiskeretter finder du på den næste side

36 Matjessild „Kaptajnsk måde“4 6 7 9 10 14
Mild matjesfilet på æble-løg-agurkcreme, med frisk salat
og yoghurtdressing, dertil serveres brasede kartofler

124 kr

37 Lodstallerken „Klart skib“4 6 7 9 10 14
Matjesfilet med mild røget skinke og surkogte ribben på
æble-løg-agurkcreme, med frisk salat og yoghurtdressing,
dertil serveres brasede kartofler

132 kr

38 Ørred på „møllerens kones måde“1 4 6 7 9 10 14
Sprødstegt ørred med smørsovs og forskellige
grøntsager, dertil serveres persillekartofler
og frisk salat med yoghurtdressing

144 kr

41 Rødspætte på „møllerens kones måde“1 4 7
Sprødstegt rødspætte med smørsovs
og persillekartofler

152 kr

50 Tunsteak4 7
med saltkartofler og grøntsager,
enten med persille- eller smørsovs

140 kr

FISKERETTER
40 „Fiskerens morgenmad“1 2 3 4 7 10 14
Stegt sejfilet med friske vesterhavsrejer og brasede kartofler
med remoulade, dertil serveres blandede salater
med yoghurtdressing

120 kr

42 Sprødstegt torsk med agurksalat1 4 7
Paneret torskefilet sprødstegt i smør,
med persillesovs og dampede kartofler,
dertil serveres agurksalat i dild-flødesovs

128 kr

39 Fish & Chips1 3 4 7 10 14
Bagt fiskenuggets med citron kiler, dertil serveres blandede salater
og ekstra store pommes frites med remoulade

120 kr

44 Scampi med ristet baguette1 2 4 7 12
Scampi stegt med olivenolie og hvidløg, dertil serveres broccoli,
kartofler, blandede salater med yoghurtdressing og baguette

184 kr

ALLERGENER
De 14 hyppigste allergener

1

Glutenholdige kornprodukter (hvede, rug, byg, havre, spelt, kamut),
såvel som produkter heraf

2

Krebsdyr og produkter heraf

3

Æg og produkter heraf

4

Fisk og produkter heraf

5

Jordnødder og produkter heraf

6

Soja og produkter heraf

7

Mælk og produkter heraf (herunder laktose)

8

Nødder (mandel, hasselnød, valnød, akajounød, pekannød, paranød,
pistacie, macadamia, queenslandnød) såvel som produkter heraf

9

Selleri og produkter heraf

10

Sennep og produkter heraf

11

Sesamfrø og produkter heraf

12

Bløddyr (snegle, blæksprutter, muslinger, østers) og produkter heraf

13

Sødlupiner og produkter heraf

14

Svovldioxid og sulfitter
(ved en koncentration på min. 10 mg/kg eller liter)

