DET SÆRLIGE MÅLTID
KØKKEN CHEFEN ANBEFALER – 3 RETTERS MENU 

DKK 355

FORRET:
Koldrøget laks med rygeost, sprød rug og salat. Hertil brød og smør
HOVEDRET:
200 g. oksesteak fra Himmerland, serveret med bearnaisesauce,
bagte rodfrugter og pommes fondant
DESSERT:
Blødende chokoladekage med bærkompot og vaniljeis

SIGNATURRET (som forret)

DKK 85

Vores signaturret er køkkenchefens fortolkning af Skallerups uspolerede natur og
Vesterhavets friskhed.
Kuller fra Hirtshals, paneret i pankorasp og serveret med hjemmelavet tatarsauce,
syltede løg og eddikesne.
PRØV SIGNATURRETTEN MED ET KOLDT GLAS HVIDVIN

SUNDAY ROAST (alle søndage)

DKK 99

DKK 169

Det nye gastronomiske måltid for madentusiasten, der værdsætter stor smag til en fornuftig pris.
Kalvecuvette med bearnaisesauce, sprød grøn salat og kartoffelbåde.
1 FL. MULBERRY SYRAH ved køb af Sunday Roast

DKK 278

BUFFET (alle onsdage og lørdage)

DKK 219

Buffet med tre forskellige forretter, sprøde salater, tre slags kød, kartoffel- og
grøntsagstilbehør samt ost, frugt og sødt.
For børnene er der buffet med kylling, fiskefilet, pølser, pommes frites og grøntsager.
PRIS BARN 
Bemærk: Ingen a la carte onsdag og lørdag.
Bordbestilling anbefales.

DKK 109

AFTENKORT
FORRETTER

DKK 85

SÆSONENS SUPPE med croŭtons
SIGNATURFISK pankopaneret kuller med tatarsauce og syltede løg
RØGET PERLEHØNE på salat med sprød rug og balsamico

HOVEDRETTER

DKK 225

HOVEDRET inkl.: 1 x tilbehør, 1 x side order, 1 x sauce
OKSESTEAK 200 g.
SÆSONENS FISK
POUSSIN Lille stegt hanekylling
PULLED OUMPH (veganer)
TILBEHØR
Pommes frites
Rissollẻes: Små kogte kartofler stegt i gyldent smør
Pommes fondant
SIDE ORDERS
Ristede svampe med urter
Grillet spidskål med citron
Smørglaserede rødder
Dagens sprøde salat med oliedressing og knas
SAUCER
Bearnaise
Rødvinssauce
Hvidvinssauce
EKSTRA TILBEHØR, SIDE ORDER ELLER SAUCE pr. kuvert

DKK 35

BØRNEMENU

DKK 79

BYG SELV BURGER med oksebøf og salat + valgfrit tilbehør
PANDESTEGT FISKE FILET + valgfrit tilbehør
OVNSTEGT KYLLINGELÅR + valgfrit tilbehør
2 RØDE PØLSER + valgfrit tilbehør
PASTA & KØDSOVS
VALGFRIT TILBEHØR: Pommes frites, stegte- eller kogte kartofler
Børn 0-3 år kan også få en tom tallerken GRATIS så de kan smage de andres mad

DESSERTER
Blødende chokoladekage med bærkompot og vaniljeis
Pandekager med hjemmelavet vaniljeis
Ostetallerken: Udvalg af lokale oste med tilbehør
Bananasplit med vaniljeis og chokoladesovs

DKK 79

