
Januar menu 2020 
 

Mandag 

Fransk løgsuppe med dansk fisk og Hø-ost 

Carpaccio af rimmet kammusling med beurre blanc, frisséesalat og østfynske æbler 

Sprængt okse med vinterurter og persille som frikassé 

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

Chokolademousse i to nuancer med solbærsorbet og knas 

 

Tirsdag 

Cremet suppe af græskar med syltet svineskank og hertil purløg og sprød bacon  

Saltet og let bagt hvid fisk med økologisk rygeost, peberrod og fynske jordskokker 

Bagt havtaske med ”Otto” af hvedekerner, ristede svampe og krydderurter og hertil sauce hollandaise 

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

Créme brûllée med havtorn og chokoladesorbet 

 

Onsdag 

Bagt hvid fisk med skaldyrssuppe, spinat og sprøde skorzonerrødder 

Cremet suppe af græskar med syltet svineskank hertil purløg og sprød bacon  

Sprængt økologisk kylling med jordskokker og selleri fra Helle og Jens hertil estragonsauce 

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

Carpaccio af syltede pærer med vaniljeis, valnøddeknas og syre 

 

 

 

 



Torsdag 

Fennikel gravad okse med spinat, urter og persillemayonnaise 

Bagt hvid fisk med skaldyrssuppe, spinat og sprøde skorzonerrødder 

To slags gris med gulerod, østfynske græskar og estragon 

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

Kage med jordskokker hertil pastinakmousse og syltet bladselleri 

 

Fredag 

Carpaccio af rimmet kammusling med beurre blanc , frissee og østfynske æbler 

Fennikel gravad okse med spinat, urter og persillemayonnaise 

Braiseret rådyr fra Holckenhavns skove med stegt kål, persillerod og pommes Anna, hertil vildt sauce 

med tyttebær 

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

Havtornfromage med sprøde pandekager og yoghurtsne 

 

Lørdag 

Saltet og let bagt hvid fisk med økologisk rygeost, peberrod og fynske jordskokker 

Carpaccio af rimmet kammusling med beurre blanc, frissee og østfynske æbler 

Oksefilet med selleri fra Helle og Jens, syltet løg pomme røsti og rødvinssky 

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

Ymerfromage med rugbrødsiscreme og solbær 

 

1 ret………………………………………....DKK 195,- 

2 retter……………………………………..DKK 250,- 

3 retter……………………………………..DKK 335,- 

4 retter……………………………………..DKK 420,- 

5 retter……………………………………..DKK 505 


