Forretter
(1)

Gravad laks

12 5 /

€18

Bøffer

Bøf-alternativer

Tilbehør

Delemåltid

Lam

Kartofler & Smør

Lammefilet på ben

I prisen på alle hovedretter indgår
kryddersmør samt valg af kartoffel:

FLERE AF VORES BØFFER ER IDEELLE TIL AT DELE

Vi har fulgt den samme familieopskrift på gravad
laks siden 1971, og den er vi stolte af.
Traditionen tro serveres den med kommenbrød
og sennepsdressing.

* 10D og 12D er ideelle til 2 personer, og vi trancherer

(30A) ca. 300 g

dem ved jeres bord.

290 /

€41

Glem alt om uld. Vores lammefilet
serveres på ben for at holde på kødets saft og kraft.

Kryddersmør
Persille- eller hvidløgssmør.

Mørbrad
(2) Scampi fritti

12 5 /

€18

Hvem elsker ikke denne sprøde klassiker?
Du får friteret persille og vores
Madagascar-peberdressing til dine scampi.

(10A) ca. 140 g

265 /

€38

(10B) ca. 200 g

345 /

€49

(10D) ca. 400 g * Trancheres ved bordet

670 /

€96

(16A) ca. 160 g Grillspyd

195 /

€28

Denne populære udskæring er mør som smør. Hvis du
har svær t ved at vælge, er vores bøf af mørbrad det sikre valg.

(4) Østers fra Limfjorden
Pr. stk.

45

/

€7

Smagfulde østers med frisk citron
– de fås ikke bedre.

12 5 /

(12A) ca. 250 g

295 /

€42

(12D) ca. 500 g * Trancheres ved bordet

550 /

€79

Kyllingebryst

Sæsonens kartoffel

(11B) ca. 200 g

185 /

€26

Prøv vores grillede kyllingebryst,
når du er i humør til en afstikker fra bøf
- det er saftigt og mør t.

Sammen med din hovedret

Fisk
275 /

€39

325 /

Surf & Turf
Vegetar

115 /

A Hereford Beefstouws vintersuppe
Sæsonens forret.

Se vores tavle for f lere forretter.

€16

T-Bone
(13F) ca. 500 g

395 /

€56

Hakkebøf
Alle priser er inkl. moms & betjening. Byttepenge i DKK.
DK 01/2020

(20A) 1/2 Langusterhale

139 /

€20

Grøntsagsbøf

(20B) 1/1 Langusterhale

278 /

€4 0

(11G) ca. 180 g

€25

Opgrader din bøf med en hel eller
en halv grillet langusterhale.

€23

Sauce
Hereford Bearnaise

35 /

€5

Pebersauce

35 /

€5

Salatbar som hovedret
165 /

Du går aldrig galt i byen med en grillet hakkebøf
- slet ikke med vores, som serveres med sprøde løgringe.

175 /

Denne bøf er til vegetarer og andre eventyrlystne,
som vil prøve noget nyt.
Den er lavet på svampe, hør frø og krydderur ter.

Du får det bedste af begge verdener, når du bestiller en
T-bone. Mørbrad på den ene side og filet på den anden.

(14A) ca. 200 g

€11

€46

Vores ribeye har en naturlig og kraftig fedtmarmorering.

(9) Vintersuppe

75 /

Bland din egen salat fra vores store
salatbar med salater, sæsonens grøntsager
og hjemmelavede dressinger.

Prøv vores rødspætte, som er en fast og
delikat fisk, selv en kødelsker vil sætte pris på.

Ribeye
(18A) ca. 300 g

Salatbar
(15A) Rødspætte

€18

Tynde skiver af oksekød.
Med olivenolie, oliven og friskrevet ost.

eller

Filet
Hvis du er sulten efter en mør og smagfuld bøf,
er vores oksefilet et rigtigt godt bud.

(5) Carpaccio

Pommes frites

Fugl

€24

Bland din egen salat fra vores store salatbar
med friske salater, sæsonens grøntsager
og et udvalg af hjemmelavede dressinger.

160 /

