
Mandag  

Gravet dådyr fra Holckenhavn med jordskokker i variation og peberodssne 

Rødbede gravad laks med dild emulsion, creme af økologisk rygeost og maltflager 

Braiseret kalvebryst og paneret kalvebrissel med selleripure, æbletern og syltede løg hertil knuste 

kartofler og kraftig kalvesauce. 

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

Ymersorbet med chokolademüsli og marengs 

 

 

Tirsdag  

Fiskeballotine med stenbiderogn, stikkelsbær, syltede jordskokker og skilt sauce 

Gravet dådyr fra Holckenhavn med jordskokker i variation og peberodssne  

Kalvefrikasse på vores måde med vinterurter og små bagte kartofler 

Oste fra de danske gårdmejerier med hjemmesylterier og sprødt 

Sprød og blød kage med rabarber-basilikums consommé og vaniljeis 

 

Onsdag  

Cremet suppe af kartofler med Syltet svinekæbe, østfynsk kål og sprød bacon 

Fiskeballotine med Stenbiderrogn, stikkelsbær, syltede jordskokker og skilt sauce 

Dagens friske fangst fra Storebælt med brunet smør tilsmagt kapers og citron, grillet og braiseret 

fennikel, og syltede gulerødder   

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

Mousse af hvid chokolade, chokoladesorbet med Dark horse fra Ørbæk Bryggeri hertil søde 

hengemte blåbær 

 

 

 



 

Torsdag  

Rimmet kammusling og Beurre Blanc med frisk æble og purløg 

Cremet suppe af kartofler med Syltet svinekæbe, østfynsk kål og sprød bacon 

Vildt fra Holckenhavn i to tilberedninger svampe, porrer og rødbeder hertil vildtsky og kartoffelpure 

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

Brændt vaniljecreme med rabarber sorbet og chokolade rødder 

 

Fredag  

Mousse af andelever på ristet brioche med æblekompot 

Rimmet kammusling og beurre blanc med frisk æble og purløg 

Økologisk kylling med souffle tilsmagt med persille, hertil ristet østfynsk kål og svampe og en kraftig 

svampesauce 

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

Citronfromage på mandelbund med kirsebær gele, kærnemælks is og marengs 

 

Lørdag  

Rødbede gravad laks med dild emulsion, rygeost creme og maltflager 

Mousse af andelever på ristet brioche med æblekompot  

Rosastegt Tyksteg af frilandskvæg med røget selleripure, bagte tomater og marineret 

pastinak, hertil Pommes Rösti og pebersauce 

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

Æble pannacotta med sprød æble og sorbet 

 

1 ret………………………………………....DKK 195,- 

2 retter……………………………………..DKK 250,- 

3 retter……………………………………..DKK 335,- 

4 retter……………………………………..DKK 420,- 

5 retter……………………………………..DKK 505 


