
 

 
 

 

  

Bagt torsk med Økologisk Høost, jordskokker og timian 

Rillette af ænderne fra Gråsten på ristet brød med friske hasselnødder, gele af syltet rødløg, og 

vinaigrette af sennep og vores egen honning 

Filet og braiseret hjerte af oksen fra friland med peberrod, asier og økologisk selleri fra Helle og 

Jens i forskellige texturer 

Oste fra danske osterier med kompot, sprødt og knækket brød af økologiske kerner 

Græskartærte med citrongele og rosmariniscreme 

Suppe af dansk sorthummer serveret med cannelloni af økologisk glaskål med torsk og hummerkød 

Bagt torsk med Økologisk Høost, jordskokker og timian  

Saltet Spidsbryst af frilandskvæget med tørrede krydderurter, cremet græskar, og syltet løg, hertil 

knuste kartofler og mørk peberrodssauce 

Oste fra danske osterier med kompot, sprødt og knækket brød af økologiske kerner 

Vandbakkelser med fromage og is af østfynske pærer 

Gravet fynsk dådyr med syltede græskar og timian som mayonnaise og som sne 

Suppe af dansk sorthummer serveret med cannelloni af økologisk glaskål med torsk og hummerkød 

Rosastegt culotte af sydhavslammene med syltede bøgehatte, cremet og bagt selleri hertil 

kartoffelgratin og lammesky med timian 

Oste fra danske osterier med kompot, sprødt og knækket brød af økologiske kerner 

Sommerens sidste hengemte bær med marcipan, vaniljeis og brændt marengs 

 

 



 

 
 

Rimmet kammusling og terrin af torsk med purløgscreme, saltet agurk og havtorn 

Gravet fynsk dådyr med syltede græskar og timian som mayonnaise og som sne 

Rosastegt filet af de økologiske kalve med danske jordskokker, syltede løg og pommes Anna, hertil 

rødvinssky 

Oste fra danske osterier med kompot, sprødt og knækket brød af økologiske kerner 

Parfait af økologisk creme fraiche med ”nedfalds”æble og sprød chokolade 

Rillette af ænderne fra Gråsten på ristet brød med friske hasselnødder, gele af syltet rødløg, og 

vinaigrette af sennep og vores egen honning 

Rimmet kammusling og terrin af torsk med purløgscreme, saltet agurk og havtorn. 

Stegt havkat med glaseret skorzonerrødder vendt i masser af dild, grillet spidskål, hertil 

purløgshollandaise og dampede hvide kartofler fra Rosilde Højgård  

Oste fra danske osterier med kompot, sprødt og knækket brød af økologiske kerner 

Citrontærte med brændt marengs og vaniljeiscreme 

Skindstegt rødfisk med grøn blåmuslingeskum , æble/havtorn kompot og friske krydderurter 

Rillette af ænderne fra Gråsten på ristet brød med friske hasselnødder, gele af syltet rødløg, og 

vinaigrette af sennep og vores egen honning 

Vildt i to tilberedninger, med cremet og syltet gulerod, lynstegte rosenkålsblade og friske tyttebær 

fra de svenske skove. 

Oste fra danske osterier med kompot, sprødt og knækket brød af økologiske kerner 

Æble kage” Ala Storebælt" af de gode danske efterårsæbler 

1 Ret kr. 195,-         
2 Retter kr.  250,-                  
3 Retter kr. 335,-               
4 Retter kr. 420,-     
5 Retter kr. 505,-                         


