Supper
1. Klar oksekødssuppe med grøntsager og boller
2. Aspargessuppe, flødelegeret med kødboller
3. Minestrone, italiensk grøntsagssuppe med bacon
4. Hummerbisque med hummerhaler, tilsmagt med cognac
5. Indisk karrysuppe med ris og hønsekød
6. Jordskokken cremesuppe med bacon
7. Gullaschsuppe
8. Svampesuppe af sæsonens svampe
9. Kylling kartoffelsuppe med bacon
Forretter
10. Tartelet ”Holger Danske”, Dampet fiskefilet, rejer,
hollandaisesauce pyntet med røget laks og kaviar
11. Tun mousse pyntet med rejer og kaviar serveres med dressing
12. Rejecocktail salat, rød dressing Kaviar og citron
13. Lakse rose på bund af rejer i dild creme
14. Køkkenchefens fiskesymfoni, kold og dampet fisk, skaldyr
med mild urtedressing
15. Tarteletter med hønsekød og asparges
16. Hønsesalat på ananas med asparges, tomat og bacon.
17. Røget skinke med melon og parmesan
18. Røget andebryst på bund af appelsinsalat og valnødder
19. Hjemmelavet gravet laks med grøn asparges, brød og dressing

kr. 60,00
kr. 60,00
kr. 60,00
kr. 90,00
kr. 80,00
kr. 60,00
kr. 80,00
kr. 60,00
kr. 60,00

kr. 110,00
kr. 75,00
kr. 80,00
kr. 85,00
kr. 95,00
kr. 65,00
kr. 65,00
kr. 65,00
kr. 75,00
kr. 75,00

Hovedretter
40. Helstegt Svinekam, sprød svær, rødkål, svesker,
sukkerbrune og hvide kartofler, surt og sødt

kr. 140,00

41. Svinekam stegt som vildt, med waldorfsalat, sukkerbrune og
hvide kartofler, sky sauce, surt og sødt

kr. 150,00

42. Honning glaseret svinekam med mandler
køkkenets speciale grønsager og rødvinssauce

kr. 150,00

43. Svinemørbrad indbagt i landskinke med
køkkenets speciale grønsager og sauce estragon

kr. 165,00

44. Gammeldags oksesteg med bønner og gammeldags hvidkål,
glaserede perleløg sky sauce, og hvide kartofler

kr. 165,00

45. Helstegt oksehøjreb med køkkenets speciale grønsager
og pebersauce dagens kartofler

kr. 210,00

46. Helstegt oksemørbrad med køkkenets speciale grønsager
rødvinssauce, dertil dagens kartoffel

kr. 230,00

47. Kalvefilet stegt som vildt, waldorfsalat, ½ æble,
sukkerbrunede og hvide kartofler, surt og sødt

kr. 150,00

48. Helstegt kalvemørbrad Royal med indbagte champignons
køkkenets speciale grønsager og mild sky sauce

kr. 210,00

49. Duet af kalvemørbrad og andebryst med pomme rissolle
mild pebersauce og køkkenets speciale grønsager

kr. 199,00

50. Dyre medaljoner med waldorfsalat, halve æbler, kartoffel kroketter
og hvide kartofler, flødesauce, surt og sødt
kr. 230,00
51. Stege - Buffet. oksefilet, glaseret herregårdsskinke,
Farseret kalkunbryst, flødekartofler, råstegte kartofler, salatbar,
grønsager og skysauce

Kr.195,00

Desserter
60. Fromage efter eget valg, med flødeskum og frugter
61. Fløderand med kirsebærsauce
62. Sprød nøddekurv med frisk frugt og rørt is à part
63. Flamberede pandekager med rørt is og karamel sauce
64. Desserttallerken, diverse is, kager eller mousse,
efter årstid og sæson, med frugt og coulis
65. is roulade med marcipan, nougat og hindbær pure
66. Dessert buffet med fromage, is, kage, frugter og ostefad
67. Hjemmelavet islagkage med 3 slags is på sprød bund

Natmad
80. Æggekage med stegt flæsk rugbrød og rødbeder
81. Frikadeller med kold kartoffelsalat
82. Landskinke med røræg, asparges og flutes
83. 2 halve boller med pålæg, hertil kaffe / te
84. Sønderjysk pølse bord med brød og smør
85. Biksemad med spejlæg, rugbrød og rødbeder
86. Tærter – 2 slags med blandet salat
87. Hotdogs med alles
88. Pizza – 2 slags

kr. 70,00
kr. 70,00
kr. 85,00
kr. 75,00
kr. 90,00
kr. 75,00
kr. 95,00
kr. 80,00

kr. 85,00
kr. 75,00
kr. 75,00
kr. 80,00
kr. 95,00
kr. 80,00
kr. 80,00
kr. 75,00
kr. 75,00

