
Mandag  

Græskar fra Rosilde Højgaard som skummende suppe, med bagt filet af slethvar, små tern af de 

danske efterårs æbler vendt i purløg 

Hjemmebagt butterdejsskal med ragout af dådyrskank, fattigmandsasparges og persille 

Lammefilet rullet i krumme med hvidløg og persille, hertil stegte kejserhatte og syltede bolsje beder, 

samt grøn kartoffelgratin og mild lammesky med dildolie 

Et udvalg af oste fra de danske gårdmejerier, serveret med sprødt og alt det gode fra syltekrukken 

Bagte ”nedfaldsæbler” med kaneliscreme, og kanelsne 

 

Tirsdag  

Carpaccio af rosa stegt kalvekød med creme af ansjoser, samt friterede kapers, dild og citronolie 

Græskar fra Rosilde Højgaard som skummende suppe, med bagt filet af slethvar, små tern af de 

danske efterårs æbler, vendt i purløg 

Dansk and fra Gråsten med økologisk Grønkål, cremede svampe, pommes parisienne og 

skorzonerrødder i persille og citron, hertil kraftig gåsesky. 

Et udvalg af oste fra de danske gårdmejerier, serveret med sprødt og alt det gode fra syltekrukken 

Chokolademousse i 2 lag med syrlige kirsebær og sprød chokolade 

 

Onsdag  

Souffle af laks og kulmule med syltet glaskål og sprød rugbrød hertil grøn creme af brøndkarse,  

Carpaccio af rosa stegt kalvekød med creme af ansjoser, samt friterede kapers, dild og citronolie 

Langtidsstegt kalvetyndsteg, med ragout af oksekæber, persille og citron, hertil efterårets bedste 

grøntsager og knuste kartofler. 

Et udvalg af oste fra de danske gårdmejerier, serveret med sprødt og alt det gode fra syltekrukken 

Lun æbletærte med vaniljeis og sprødt æble 

 

 



 

Torsdag  

Andeterrin af de danske ænder, med syltede bøgehatte, og hindbærsyltede rødløg, hertil gele og 

svampe sne 

Souffle af laks og kulmule med syltet glaskål og sprød rugbrød hertil grøn creme af brøndkarse,  

Filet af stegt helleflynder med østershatte og spinat i cremet perlebyg tilsmagt havgus, hvidvin og 

kraftig fiskefond, hertil små bagte tomater og purløgsolie 

Et udvalg af oste fra de danske gårdmejerier, serveret med sprødt og alt det gode fra syltekrukken 

Iskold kirsebærsuppe med sprød marcipan, vaniljekaviar og kirsebærsorbet 

 

Fredag  

Rødbede og hvidløgsmarineret torskefilet med rødbede salat og luftig spinatcreme,  

Andeterrin af de danske ænder, med syltede bøgehatte, og hindbærsyltede rødløg, hertil gele og 

svampe sne 

Ballotine af økologisk oksemørbrad med 3 slags garniture af græskar, med pommes røsti og 

rødvinssky  

Et udvalg af oste fra de danske gårdmejerier, serveret med sprødt og alt det gode fra syltekrukken 

Vores version af klassikeren Pære Belle Helene  

 

Lørdag  

Hjemmebagt butterdejsskal med ragout af dådyrskank, fattigmandsasparges og persille 

Rødbede og hvidløgsmarineret torskefilet med rødbedesalat og luftig spinatcreme,  

Sprængt svinebryst fra friland med spidskål, løgsoubise, syltede tyttebær, æble og humlesauce  

Et udvalg af oste fra de danske gårdmejerier, serveret med sprødt og alt det gode fra syltekrukken 

Lun blødende chokoladefondant med chokoladeiscreme, solbærgele, og sprøde kys 

 

1 ret………………………………………....DKK 195,- 

2 retter……………………………………..DKK 250,- 

3 retter……………………………………..DKK 335,- 

4 retter……………………………………..DKK 420,- 

5 retter……………………………………..DKK 505 


