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Frokostplatter (min. 2 kuverter)
Platte 1 (130 kr.)
Marineret sild eller kryddersild
Karrysalat
Æg med rejer
Frikadelle med surt
Skinke med italiensk salat
Én slags ost med frugt

Platte 2 (145 kr.)
Marineret sild eller kryddersild
Røget ørredfilet
Rejesalat
Dyrlægens natmad (saltkød med leverpostej, sky
og rå løg)
Frikadelle med surt
Én slags ost med frugt

Platte 3 (160 kr.)
Marineret sild eller kryddersild
Røget laks med asparges
Mørbradbøf med løg og surt
Roastbeef med remoulade, løg og peberrod
Skinke med italiensk salat
Hønsesalat med bacon
Én slags ost med frugt

Alle platter er inkl. brød og smør

Frokosttilbud à 70 kr. (min. 2 kuverter)
(skal bestilles mindst 2 hverdage i forvejen)
Tilbud 1
Marineret sild med løg
Mørbradbøf med stegte løg og surt
Ost med frugt

Tilbud 2
Fiskefilet med remoulade og citron
Skinke med italiensk salat
Ost med frugt

Tilbud 3
Røget laks med røræg og asparges
Hønsesalat med bacon
Ost med frugt

Alle tilbud er inkl. hjemmebagt brød og smør

Luksus smørrebrød
Marineret sild eller kryddersild.................................22 kr.
Karrysild med æg...........................................................22 kr.
Røget laks med asparges...........................................35 kr.
Rejemad.............................................................................35 kr.
Røget ørredfilet med røræg......................................35 kr.
Nystegt fiskefilet med remoulade……………………...30 kr.
Nystegt fiskefilet med mayonnaise og rejer…...35 kr.
Roastbeef med remoulade, løg og peberrod..25 kr.
Skinke med italiensk salat...........................................25 kr.
Skinke med røræg og purløg..................................25 kr.
Rullepølse med sky og rå løg...................................25 kr.
Dyrlægens natmad.......................................................25 kr.
Flæskesteg med rødkål og agurkesalat...............25 kr.
Hønsesalat med bacon..............................................25 kr.
2 frikadeller med surt...................................................25 kr.
2 frokost mørbradbøffer med løg og surt..........35 kr.
Lun ribbensteg med surt...........................................35 kr.
Franskbrød med ost……………………………………............25 kr.
Franskbrød med stærk ost........................................30 kr.
Franskbrød med brie...................................................25 kr.
Frugtsalat med brød....................................................25 kr.
Osteanretning 2 slags ost og frugt.......................50 kr.
Ostelagkage (min. 10 kuverter)..............................35 kr.

Selskabsmenuer
Selskaber afholdt inden kl. 15: mindst 4 kuverter
Selskaber afholdt om aftenen: mindst 10 kuverter
Forretter
Kold dampet laks med rejer, asparges og
sauce verte…………………………………................................... 60 kr.
Klassisk rejecocktail……………………………………………........ 40 kr.
Gravad laks med rævesauce…………………………..……. 50 kr.
Røget laks med røræg og asparges........................ 50 kr.
Citron marineret laks med avocadocreme……..... 50 kr.
Lakseroulader på sprød salat..……………..................... 50 kr.
Røget hellefisk med æble-/peberrodscreme…... 55 kr.
Ristede kammuslinger med tangsalat……………..… 75 kr.
Grillede scampi på sprød salat med dressing….. 75 kr.
2 tarteletter med hønsekød og asparges............. 45 kr.
Diverse varme supper………………………………….............. 45 kr.

Alle tilbud er inkl. hjemmebagt brød og smør

Hovedretter
Kalvesteg med vildtsauce, tyttebær og
Waldorfsalat............................................................... 170 kr.
Kalvefilet med svampesauce, kartoffel
og grønt....................................................................... 190 kr.
Oksesteg med glaserede løg, haricots verts
og rødvinssauce....................................................... 160 kr.
Oksefilet med bearnaisesauce, stegte
kartofler og salat........................................................ 180 kr.
Stegt svinekam med skysauce og årstidens
garniture....................................................................... 140 kr.
Lammekølle med flødekartofler eller
råstegte kartofler....................................................... 165 kr.
Bornholmerhane med skysauce, kartofler
og agurkesalat........................................................... 145 kr.
Wienerschnitzel med pommes sauté og
ærter.............................................................................. 150 kr.
Dyreryg med vildtsauce, pommes selleri
og tranebærkompot............................................ Dagspris
Mørbrad a la saltimbocca, ristet kartoffel
og skysauce................................................................. 145 kr.
Mørbradbøf med bløde løg, skysauce,
kartofler og surt......................................................... 140 kr.

Desserter (pr. kuvert)
Hjemmelavet citronfromage...................................... 50 kr.
Hjemmelavet appelsinfromage………………………….… 50 kr.
Hjemmelavet æbletærte med creme fraiche.…. 50 kr.
Chokoladekage med rørt is og frugtcoulis.......... 55 kr.
Blødende chokoladekage med kompot og is.... 60 kr.
Florentiner kurve med is og frisk frugt.…….……..… 60 kr.
Islagkage min. 10 kuverter……………………………………. 55 kr.
Dessert tallerken………………………………………………..…….. 60 kr.
3 slags is med chokoladesauce………………..……..….. 60 kr.
Ostetallerken med 4 slags ost og frugt………..….... 60 kr.
Chokolademousse (mørk eller hvid)………………..... 50 kr.

Kaffe med hjemmebagte:
Nøddehorn
Petit Four
Lagkage (min. 10 kuverter)
Kransekage
Sarah Bernhardt
Pr. kuvert.............……………………………………………………...…. 55 kr.

Drikkevarer
Velkomstdrink..............
Øl.......................................
Vand................................
Vin (husets)...................

35 kr.
22 kr.
20 kr.
90 kr.

Festarrangementer i Løvesalen/restauranten
Arrangement og menu aftales skriftligt med køkkenet.
Der tilbydes fra vores a la carte prisliste, men er der
særlige ønsker til en menu, er vi altid indstillet på at
efterkomme dette.
Ved selskaber skal øl og vand købes af køkkenet.
Vin kan medbringes mod en propafgift på 50 kr. pr.
flaske.
Opdækning med hvide duge, lys og blomster koster
25 kr. pr. kuvert.
Ønskes der særlige blomsterarrangementer, afregnes
det efter pris fra blomsterleverandøren.
Ved selskaber faktureres personaletimer til servering
(185 kr. pr. time).
Ændring i antal af gæster skal ske senest to hverdage
før arrangementet skal finde sted.

Køkkenet kan kontaktes på
46 11 26 80

”Der findes ingen sandere kærlighed end kærligheden til mad”
George Bernard Shaw

