
Mandag  

”Kartoffelmad” nye kartofler fra Helle og Jens, smørristet rugbrød, rygeostecreme og syltet fynske 

grønne asparges 

Dampet fladfisk fra bæltet, med blåmuslingesauce, tomat, hakkede krydderurter og friteret kapers 

Rosa stegt filet fra oksen med, sauce bearnaise, pommes røsti, små bagte tomater, stegte østershatte, 

sprød forårssalat vendt i honningvinaigrette serveres a part 

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

Ymerfromage med brun farin, sorbet, smulder kage og Skovsyre fra haven 

 

 

Tirsdag  

Hvide asparges med vadehavsrejer sauce blanquette, ramsløg og dild 

”Kartoffelmad” nye kartofler fra Helle og Jens, smørristet rugbrød, rygeostecreme og syltet fynske 

grønne asparges 

Culotten fra de danske sydhavslam med spæde gulerødder, gulerodspure, gulerodschips, hertil lamme 

sky med dildolie og nye lokale kartofler 

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

Storebælts svar på ”kæmpeeskimoen” 

 

Onsdag  

Confiterede kalvebrisler med grillet forårsløg. pocheret økologisk æggeblomme og karmelsten fra Arla 

unika 

Hvide asparges med vadehavsrejer sauce blanquette , ramsløg og dild 

Ballotine af grillet og saltet svinemørbrad med hvidvinsbraiseret svinekæbe, variation af grønne 

asparges, og sauce demiglace tilsmagt sennep og estragon 

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

Kaffebrød med vaniljeis og rabarber 



 

 

 

 

 

Torsdag  

Konditorens butterdejskaller med økologisk kylling, fynske grønne asparges , og svampe i en kraftig 

hønsesky 

Confiterede kalvebrisler med syltede hvide asparges pocheret økologisk æggeblomme 

Stegt multe med kompot af nye løg, sprød spidskålsalat med krydderurter og sauce lavet på brunet 

smør tilsmagt dild, kapers og citronskal 

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

Pannacotta med hvid chokolade, jordbærgele, yoghurt is og crumble af hjemmelavede kammerjunker 

 

Fredag  

Hjemmerøget dansk bæredygtig laks med purløgs emulsion og salat af fynske asparges syltede løg og 

radiser 

Konditorens butterdejskaller med økologisk kylling, fynske hvide asparges, og svampe i en kraftig 

hønsesky 

Sprængt kalvespidsbryst fra friland, med forårets fine grøntsager, peberrod og nye kartofler fra 

Rosilde Højgård 

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

Peanut bund med karamel ganache , krystalliseret chokolade , og økologisk kærnemælkssorbet 

 

Lørdag  

Dampet fladfisk fra bæltet, med blåmuslingesauce, tomat, hakkede krydderurter og friteret 

kapers 

Hjemmerøget dansk bæredygtig laks med purløgs emulsion og salat af fynske asparges syltet 

løg og radiser,  

Dansk perlehøne med souflefars , fynske rabarber , grønne asparges , sauce supreme og nye 

kartofler fra Rosilde Højgård med persille fra haven 



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

Trifli med hvid chokolade creme, bagte rabarber, rabarber sorbet og nøddeknas 

 

1 ret………………………………………....DKK 195,- 

2 retter……………………………………..DKK 250,- 

3 retter……………………………………..DKK 335,- 

4 retter……………………………………..DKK 420,- 

5 retter……………………………………..DKK 505 


