AFTENMENU
Serveres fra 18.00-21.00

MÅNEDENS 3-RETTERS MENU
Hokkaido Græskar Suppe
Piment d´Espelette, chili, ingefær, rød peberfrugt, syltet græskar, ristet
græskarkerner, serveret med brød & smør

~
Rødvinsbraseret kalveskank
Kalveskank, sæsongrønt, brændt løgpure, syltet rødløg, enebær glace &
pommes anna

~
Havtornsorbet & blodappelsin
Blodappelsin, karamelliseret popcorn, knas, jernurt

450 kr.
+
Ostetallerken
Danske oste fra Arla Unika, serveret med karamelliserede nødder og rugknas

525 kr.
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SNACKS
Arancini
friterede risottokugler serveret med røget mayonnaise
Charcuterie
Udvalg af spanske pølser og skinker serveret med brød og oliven

95
105

Stegt chorizo
af spansk sortfodsgris

85

Salte mandler

40

VIN PÅ GLAS
Sancerre Rosé, Guy Saget, Loire, Pinot Noir 2018
Pinot Noir

75

Cava, Brut, Bellisco / Spanien

60

Andre Clouet, NV Brut Grand Reserve, Champagne
Pinot Meunier, Bouzy Grand cru

130

FORRETTER
Hokkaido Græskar Suppe
Piment d´Espelette, chili, ingefær, rød peberfrugt, syltet græskar, ristede græskarkerner, brød & smør

119

Mosaik af torsk
Syltet sennepskorn, estragonemulsion, radise, sprødt kyllingeskind, skovsyre og dild

139

Svampetoast
Kantareller og Portobello a la creme, med frisk persille og gammelknas på smørstegt brød

145

Rørt tatar
med æggeblommer, urter, svampemayo, syltede tyttebær og gammelknas

135

+ trøffel

Grøn salat

70

35
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HOVEDRETTER
Steak Bearnaise
Ribeye fra Uruguay med kraftig fedtmarmorering, serveret med bearnaise og pommes frites

250 g
350 g
+ trøffel

249
325

70

Variation af rødbeder & løg
Glaseret rødbede, brændt løg, rødbøde puré, grøn olie, årstidens grønt, kartoffel & brunede smør

179

Rødvinsbraseret kalveskank
Kalveskank, sæsongrønt, brændt løgpure, syltet rødløg, enegærglace & pommes anna

225

Ovnbagt Kulmule
Urtecrunch, broccolini, bolche beder, knust kartofler & jomfruhummerbisque

210

Burger
af brioche bolle med hakket dansk oksekød, bacon, cheddar, estragonmayonnaise, syltede løg
Serveres med pommes frites & hvidløgsmayonnaise

175

DESSERT OG OST
Luftig koldskål og frosne bær
Koldskål serveret med brombærsorbet og knas

99

Blommer i Madeira
med madeira creme, chokolade crumble og vanilieis

99

Ostetallerken
Danske oste fra Arla Unika, serveret med karamelliserede nødder og rugknas

109

Havtornsorbet & blodappelsin
Blodappelsin, karamelliseret popcorn, knas & jernurt

99

Petit Four

55

