Bøffer

Forretter
(1) GRAVAD LAKS - Vi byder flere gange
125
Vi har fulgt den samme familie-opskrift på gravad laks
siden 1971, og den er vi stolte af. Traditionen tro serverer
vi den med kommenbrød og sennepsdressing

/ €18

Flere af vores bøffer er ideelle til at dele
10D og 12D er ideelle til 2 personer

*

(2) SCAMPI FRITTI
125 / €18
Hvem elsker ikke denne sprøde klassiker?
Du får friteret persille og Madagascar-peberdressing til dine scampi
(4) ØSTERS FRA LIMFJORDEN, pr. stk.
Smagfulde østers med frisk citron – de fås ikke bedre

45

DELEMÅLTID

/ €6

(5) CARPACCIO
125 / €18
Tynde skiver af oksekød. Med olivenolie, oliven og friskrevet ost

Mørbrad

(10A) ca. 140 g
(10B) ca. 200 g
(10D) ca. 400 g *

265 / €41
345 / €51
670 / €99

Tykt skåret og meget
mørt. Hvis du har
svært ved at vælge, er
mørbrad det sikre valg

(16A) Grillspyd

195 / €28

Stykker af mørbrad

295 / €42
550 / €79

Mør og smagfuld
bøf med fedtkant
og marmorering

395 / €56

Mørbrad på den ene
side af benet og filet
på den anden

325 / €46

Naturlig og kraftig
fedtmarmorering

165 / €24

Saftig bøf af hakket
oksekød. Serveres
med sprøde løgringe

Filet

(12A) ca. 250 g
(12D) ca. 500 g *
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T-Bone

(13F) ca. 500 g

Ribeye

(18A) ca. 300 g

Tilbehør
I prisen på alle hovedretter indgår kryddersmør og valg af kartoffel

Hakkebøf
(14A) ca. 200 g

SAUCE
Vælg mellem: Hereford Bearnaise og pebersauce

35

/ €5

Bøf-alternativer

SURF & TURF
1/2 Langusterhale

139

/ €20

1/1 Langusterhale
278
Opgrader din bøf med en hel eller en halv grillet langusterhale

/ €40

Alle priser er inklusive moms & betjening. Byttepenge i DKK.

DK 08/2020

Kyllingebryst (11B) ca. 200 g
Vegetar / Grøntsagsbøf (11G) ca. 180 g

185 / €26
175 / €25

Lammefilet på ben (30A) ca. 300 g
Rødspætte (15A)

290 / €41
275 / €39

I prisen på alle hovedretter indgår kryddersmør og valg af kartoffel

