Værsgo’ at sammensætte tre retter efter
eget valg 369,Ved selskaber på mere end 4 personer,
vælges samme menu af hele bordet

Det første

Det i midten

Hvalpsunds økologiske skaller
Linemuslinger dampet i lokal øko øl,
gratineret med rug, nødder, urter og Vesterhavsost 109,-

Sommer fjerkræ
Let saltet kyllingebryst med nye danske kartofler,
salat af syltet fennikel, tomat og mozzarella 269,-

Tapas bruschetta

Læææænge undervejs

Tomat, mozzarella, basilikum og Vesterhavsost
Ølpølse, stegte løgringe, fløde og peberrod
Laksecreme og bagte tomater 109,-

Ungkvæg tilberedt ved 60 grader i 16 timer med
bearnaisesauce,
fritter og bagt bondegårdsgrønt fra Bakkely 269,-

Fladfisk

Frisk fra havet

Stegt rødspættefilet i rugmel med friskbælgede ærter,
syltede gulerødder, beurre blanc og friske urter 109,-

Lidt af hvert
Iberico skinke og tempura reje med tomat aioli
og stegt brioche 109,-

6

Stegt hvid fisk på tomat aioli med stegt brioche, indbagte
muslinger fra Hvalpsund og sommergrønt 249,Gourmet burger
Den uimodståelige burger med skåret ungkvæg,
Vesterhavsost, urtecreme, salsa, bacon, bbq og salat.
Serveres med vores fritter og krydder mayo 189,-

det lækre
Sommer suppe
Jordbær consommé med is af kærnemælk 99,-

Hvid brownie

Vores chokolade bombe med friske sommerbær
og is 99,-

Den simple
Panna cotta med jordbær romanoff 99,-

Økologi, lokale råvarer og
bæredygtighed – findes det bedre?
Det synes vi ikke!

Hverdags-gourmet hver tirsdag!
Nyd hyggen, varmen og vores lækre fire
retters menu
med tilhørende vinmenu – kun 399,-

Oste hygge
Vores favoritter af lokale, økologiske og
konventionelle
oste med søde og sprøde sager 99,FEAG Burger 149,-

/dobbelt bøf 189,Pandestegt hakkebøf med løg relish, tomatsalsa, bbq,
bacon og syrlige salater – det hele smidt i friskbagt
bolle og serveres med krydderbåde

Tre små på stribe 169,-

Pulled pork og coleslaw, stegt ungkvæg og tomat
relish, stegt kylling og BBQ – fordelt i tre små boller
og serveret med krydderbåde

Pariserbøffen 149,-

Hjemmehakket oksekød på smørstegt brød med
kapers, beder,
rødløg og peberrod

Den sunde salat 139,Stegt kylling i mango-karry med sprøde
salater, bacon og urtedressing

