
 

Mandag 

Rillette af røget laks med fynsk rygeost, sprøde salater og havtorn 

Kammuslinger i cremet græskarsuppe med purløg og sprød økologisk skinke 

Mørbrad af økologisk gris med østfynske rødbeder, danske svampe og pebersauce 

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

Æblekage af fynske æbler med hjemmelavet makroner og sorbet 

 

Tirsdag 

Dansk hvid fisk med persillecreme, syltede svampe og sprød malt 

Rillette af røget laks med fynsk rygeost, sprøde salater og havtorn 

Økologisk okse i øl fra Ørbæk bryggeri med dansk kål og kartoffelmos 

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

Mousse af honningkage med syltede klementiner og knas 

 

Onsdag 

Gravad vildt fra Holckenhavns skove med syltede rødder, persille og skilt kærnemælk 

Røget andebryst med kastanjer, tyttebær og rosenkål 

Dansk hvid fisk med østershatte og spinat i cremet dansk korn, hertil jordskokker og persille 

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

Dadler med marcipan, lun karamelsauce og vaniljeiscreme 

 

 

 

 



Torsdag 

Røget andebryst med kastanjer, tyttebær og rosenkål 

Dansk hvid fisk med persillecreme, syltede svampe og sprød malt 

Økologisk okse med skorzonerrod, løg og selleri, hertil kartoffel i lag og sauce Robert 

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

Æblebeignet med vaniljeskum, kanelis og luftig nougat 

 

Fredag 

Røget hvid fisk med brunet smørskum og porrer 

Røget andebryst med kastanjer, tyttebær og rosenkål 

Filet af økologisk gris med glaserede rødbeder, stegt kål og confiterede kartofler 

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

Pocheret pære med sprød marcipan, chokolade is 

 

Lørdag 

Kammuslinger i cremet græskarsuppe med purløg og sprød økologisk skinke 

Røget hvid fisk med brunet smørskum og porrer 

Bryst og lår af økologisk and med lun rødkålssalat, hasselnødder og pommes røsti 

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

Bagt vaniljecreme smagt til med julens krydderier, hertil æblesorbet og sprøde kys 

 

1 ret………………………………………....DKK 195,- 

2 retter……………………………………..DKK 250,- 

3 retter……………………………………..DKK 335,- 

4 retter……………………………………..DKK 420,- 

5 retter……………………………………..DKK 505 


