
Mandag  

Røget veldfærdskylling med økologisk fynsk rygeost, rabarber chutney og persilleolie  

Cremet Blåmuslingesauce med dampet kuller og fine urter 

De gode ting fra frilandsgrisen, gourmet saltet mørbrad, sprød terrin af skank og glaseret kæbe, hertil 

syltet rødløg, røget persillerodscreme og rødbeder. 

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

Mazarinkage med sort sesam og basilikumsgranité, og luftig salt karamel 

 

 

Tirsdag  

Stegt pighvar med ristede svampe, svampebouillon, bacon croutoner og syltede mini rødløg 

Røget velfærdskylling med økologisk fynsk rygeost, spæde urter, persilleolie og sprødt skind 

Kalvespidsbryst braiseret i sinaturs egen øl med løgsaubise , brændt gulerod og  jordskok chips , hertil 

kartoffel kompot rørt med økologisk creme fraiche og purløg  

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

Dehydreret Chokoladekage med fromage og citrussorbet 

 

Onsdag  

Kalvebrisler med perlebyg”otto” jordskokkeskum og havgus  

Stegt pighvar med ristede svampe, svampebouillon, bacon croutoner og syltede mini rødløg 

Dagens friske fangst fra Storebælt med spinat, gulerødder og dild, hertil varm kartoffelsalat med 

ramsløg. 

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

Chokoladefondant med vaniljeiscreme, æblegele og sprød marengs 

 

 

 



 

Torsdag  

Røget Laksetatar med forårløg , saltet agurk , radisser og mayo på rygeost   

Kalvebrisler med perlebyg”otto” svampe skum og havgus 

Bøf Wellington med fynsk skinke, svampe fra skoven, ramsløg og hjemmelavet butterdej, hertil forårets 

bedste grøntsager og kraftig bordelaise sauce  

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

Storebælts svar på klassikeren ”øllebrød” 

 

Fredag  

Nordisk carpaccio med luftig høostecreme på, hertil saltmandler, frisee, dild og syltede bolsje beder  

Røget Laksetatar med forårsløg, saltet agurk, radisser og mayo på rygeost   

Ballotine af økologisk kylling fra Sødam med rødbede pure, saltbagt rødbede, confiteret porre i brunet 

smør og citronskal, pommes fondant og estragon sauce  

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

Snitte med Rabarber, vaniljeiscreme, syre og chokoladejord 

 

Lørdag  

Cremet Blåmuslingesauce med dampet kuller og fine urter 

Nordisk carpaccio med luftig ostecreme på høost , hertil saltmandler , frisee , dild og syltede 

bolsje beder  

Frilandskalv med østershatte, brændte løg, og gulerodspure og pommes røsti hertil sauce 

bearnaise. 

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

Creme brûlée lavet på 70 % chokolade med sorbet og hvid chokoladechips 

 

1 ret………………………………………....DKK 195,- 

2 retter……………………………………..DKK 250,- 

3 retter……………………………………..DKK 335,- 

4 retter……………………………………..DKK 420,- 

5 retter……………………………………..DKK 505 


