3-RETTERS MENU

349,-

Nyd en portionsanrettet 3-retters menu. I menuen indgår forret,
hovedret og dessert lavet fra bunden af friske råvarer.
MENU
Forret: Kulmule i æblemost, syltede skorzonerrod, cremet løgpure, friske skud og sprøde chips
Hovedret: Krydderstegt oksefilet med hvidløg og rosmarin samt kraftig sauce tilsmagt enebær og
syltet ribs. Hertil bagt persillerod og kål med ristet boghvede og honning vinaigrette, små kartofler i
hasselnøddesmør og timian samt karamelliseret løgtærte.
Dessert: Kage med æble i variation samt urter, karamel og krystalliseret hvid chokolade.

Priserne er inkl. moms

RECEPTIONSMENU

FRA 169,-

Skal der være reception eller anden festlig anledning? Vi har sammensat en receptionsmenu af
forskellige let spiselige småretter, der serveres som portionsanrettet “fingermad”, som kan
nydes ethvert sted. Vælg mellem 4, 7 eller 10 fastlagte forskellige anretninger pr. kuvert.
MENUER:
4 anretninger – 169 DKK pr. person:
• Variation af blomkål i tærte – ristede hasselnødder –
estragon
• Saltvaffel – koldrøget laks – havtorn – urtemayo – kapers
• Sprød bruschetta – Hr. Nilsen skinke – solmodne tomater
• Trøffelsticks med kraftig chokolade i tørret bær og knas
7 anretninger – 258 DKK pr. person
• Variation af blomkål i tærte – ristede hasselnødder –
estragon
• Saltvaffel – koldrøget laks – havtorn – urtemayo – kapers
• Spidskål tacos med håndpillede rejer – saltet yoghurt –
karse
• Sprød bruschetta – Hr. Nilsen skinke – solmodne tomater
• Briochetoast med bresaola – variation af tomat –
brændte løg
• Dansk ost på stick – grillet oliven
• Trøffelsticks med kraftig chokolade i tørret bær og knas

10 anretninger – 329 DKK pr. person:
• Saltvaffel – koldrøgede laks – havtorn –
urtemayo – kapers
• Variation af blomkål i tærte – ristede
hasselnødder – estragon
• Sprød bruschetta – Hr. Nilsen skinke –
solmodne tomater
• Spidskål tacos med håndpillede rejer –
saltet yoghurt – karse
• Minitærte med friskost – sommergrønt –
ærteskud
• Briochetoast med bresaola – variation af
tomat – brændte løg
• Minislider med mør dansk gris – syltede
løg – grillet sommerkål – senneps pickles
• Dansk ost på stick – grillet oliven
• Trøffel sticks med kraftig chokolade i
tørret bær og knas
• Små flødeboller med citrus og brændt
chokolade

Priserne er inkl. moms

BRUNCH-MENU

279,-

Nyd en lækker brunch menu. I menuen er forskellige kolde og
lune brunchretter inspireret af nordens mange morgenmadsfavoritter – lavet fra bunden af friske råvarer.
MENU
Det kolde:
• Yoghurt med bærkompot og hjemmelavet granola
• Vores koldrøgede Skagen-laks med avokado og dild
• Kulmule i æblemost, syltede skorzonerrod, cremet løgpure, friske skud og sprøde chips
• Dansk charcuterie fra OMHU med sylt, salt og sprødt
• 2 slags danske oste med henkogt frugt og knækbrød
• Hjemmelavede marmelader
• Hjemmelavet hasselnøddenutella
• Mini-spandauer
• Salat af frisk grape, appelsin, ristede mandler og granatæble
• Friskbagte morgenstykker af vores koldhævede hvededej
• Friskbagt rugbrød
Det varme:
• Bagte øko hønseæg med tomat
• Ristede pølser fra egen slagter samt tatarsauce og friske urter
• Små pandekager med citrus og vanilje med sirup

Priserne er inkl. moms

CHARCUTERI & OSTEBRÆT

149,-

Nyd en lækker anretning med forskelligt nordisk
charcuteri, danske oste, hjemmelavet garniture
samt hjemmelavet friskbagt brød.
ANRETNINGEN BESTÅR AF:
• 4 slags nordisk charcuteri fra danske OMHU
• 2 danske oste
• 4 garniture (sennepsmayo – salte mandler – tomatrelish – grillede oliven)
• Friskbagt brød

Priserne er inkl. moms

SMØRREBRØD

65,-

Højtbelagte smørrebrød. Her giver vi klassikerne renæssance
ved at tilføje kokkens finesser til de velkendte varianter.
Vores smørrebrød laves på hjemmebagt fuldkornsrugbrød, med
håndskåret charcuteri og pålæg samt hjemmerørte dressinger.
MENU
• Rejer, blødkogt æg, rugchips og dildmayo
• Røget laks, æble, fennikel, skyr og peberrod
• Kyllingesalat, OMHU panchetta, æbler, sprødt skind og jordskokker
• Roastbeef, pickles, sprøde løg og frisk peberrod
• Kartoffel, purløgsemulsion, sprøde løg og persille
• Rabarber – hvid chokolade – marengs – skovsyre
• Friskbagt surdejsbrød og tapenader

Priserne er inkl. moms

PICNICBOKS

246,-

Nyd 5 kolde småretter serveret i en picnicboks.
MENU
• Håndpillede rejer – spidskål – syltede hvid asparges – stenbiderogn
• Varmrøget laks – fennikel – grønne asparges – dild – bræt porre
• Hr. Nielsen skinke – tomat – variation af svampe – mandler
• Grillede grøntsager – sprøde croutons – hindbær vinaigrette – friske urter
• Rabarber – hvid chokolade – marengs – skovsyre
• Friskbagt surdejsbrød og tapenader

Priserne er inkl. moms

SOCIAL DINING MENU

510,-

Nyd en social dining menu bestående af 13 lækre retter anrettet på
mindre fade “to-share”.
MENU
Forretter:
• Ceviche af nordisk fisk, frisk æble, stenbiderrogn, aromatisk olie og ristede kerner
• Vores egen koldrøget Skagen laks, små salater, syltet brændt porre, citruscreme og sprøde chips
• Krydderstegt carpaccio, dansk rucola, ramsløgskapers, svampeemulsion samt lagret dansk ost
Hovedretter:
• Dansk ungkvæg grillet i masser citrontimian
• Farseret dansk kylling med svampe
• Dehydrerede rødder og honningristede boghvede
• Dansk spidskål, syltede rødløg, mild sennepsvinaigrette og croutons
• Glaserede rødbeder med saltet ost og saltbagte nødder
• Ristede kartofler i dansk smør og urter
• Kraftig sauce tilsmagt brombærvinaigrette
Desserter:
• Hjemmelavet flødebolle med citrus og marcipan
• Trifli af æbler, creme og knas
• Mørk chokolade-fudgekage og saltkaramel

Priserne er inkl. moms

TAPAS MENU

349,-

Nyd en smagfuld tapas menu bestående af 6 kolde småretter.
MENU
• Nordisk fisk – agurk – tang – citronmayo – dild – salte rogn
• Spidskåltaco – håndpillede rejer – yoghurt – skorzonerrod – fuglegræs
• Dansk blomkål i variation – syltet, pure og grillet – hasselnød – karse
• Terrine på dansk gris – variation af svampe – kålskud – sprød chips
• Krydderstegt carpaccio – dansk rucola – saltet kapers – lagret ost
• Æble – hvid chokolade – knas – skovsyre
Tilkøb friskbagt surdejshvedebrød og pesto.

Priserne er inkl. moms

