
Mandag  

Krydret løgsuppe med ostecrouton og persille 

Bagt Lange med syltede løg og Sauce Blanquette med økologisk rygeost 

Braiseret økologisk unghane i rødvin med svampe, tomat og estragon hertil mos af kartoffel og selleri 

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

Mandelis og mazarinkage med kandiserede mandler og kirsebærpure 

 

 

Tirsdag  

Sprød Skank af de økologiske grise, med Sur/sød kål og marineret ribs 

Krydret løgsuppe med ostecrouton og persille 

Smørristet torsk og paneret rogn med puffet flæsk , råsyltet rødbede og sennepssauce  

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

Cremet mousse på mørk chokolade med luftig saltkaramel, sorbet og kompot af solbær med vanilje og 

estragon 

 

Onsdag  

Rå marineret kammusling i citron og purløg med jordskokkecreme , sprøde chips og blade af rosenkål 

Sprød Skank af de økologiske grise, med Sur/sød kål og marineret ribs 

Rosa stegt okse og sprød terrin af kæberne, porre som bagt og syltet , hertil sauce choron 

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

Karamelliseret æbletærte med vaniljeis 

 

 

 

 



Torsdag  

Rørt tatar af røget okse med skalotteløg, estragon, kapers og smørristet rugbrød  

Rå marineret kammusling i citron og purløg med jordskokkecreme , sprøde chips og blade af rosenkål 

Vildt fra Holckenhavns skove rullet i krumme med timian, persille og hvidløg med kartoffel timian 

gratin , sort trompet hatte , cremet og saltbagt selleri 

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

Vores egen version af tiramisu 

 

Fredag  

Kold kartoffelsuppe med rogn puffede kerner og dild  

Rørt tatar af røget okse med skalotteløg , estragon , kapers og smørristet rugbrød  

Filet og Syltet kæbe af de glade frilandsgrise, serveret med gulerodspure, saltbagt gulerod og syltede 

løg, hertil pommes Anna og lys estragonsauce 

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

Granité af pærer med blød og sprød marengs, karamel og skum af hvid chokolade 

 

Lørdag  

Bagt Lange med syltede løg og Sauce Blanquette med økologisk rygeost 

Kold kartoffelsuppe med rogn puffede kerner og dild  

Braiseret økologisk okseinderlår i mørk sauce med estragon og kørvel, hertil grillede 

skorzonerrødder, rosenkål og knuste kartofler. 

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

Chokoladekage i 2 lag med havtornsorbet og kakaokys 

 

1 ret………………………………………....DKK 195,- 

2 retter……………………………………..DKK 250,- 

3 retter……………………………………..DKK 335,- 

4 retter……………………………………..DKK 420,- 

5 retter……………………………………..DKK 505 


