
 

Mandag 

Carpaccio af økologisk okse med gulerodsvinaigrette, flager af økologisk ost og sprød rug 

Cannelloni med dansk fisk og hummer, hertil skaldyrsbisque og jordskokker 

Svinefilet i estragon, serveret med cremet korn, syltede svampe og porrer fra Helle og Jens 

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

Chokolademüsli med yoghurt is, marengs og solbærgele 

 

Tirsdag 

Stenbiderrogn med syltet selleri, hytteost og malt 

Carpaccio af økologisk okse med gulerodsvinaigrette, flager af økologisk ost og sprød rug 

Rådyr fra Holckenhavns skove, i to tilberedninger med rødbeder, porrer og selleri fra Helle og Jens 

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

Syltet pærer med luftig hvid chokoladesifon og krystallisereret chokolade 

 

Onsdag 

Sprød terrin af svineskank med syltet løg, persillecreme, skilt fløde og røg 

Stenbiderrogn med syltet glaskål, hytteost og malt 

Dansk fisk med grønkål og pastinak, hertil purløgshollandaise 

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

Æble pannacotta med sprøde æblegrene og sorbet af økologisk kærnemælk 

 

 

 

 



Torsdag 

Rimmet kammusling med syltet agurk, sprød glaskål, frosset rygeost og persilleolie 

Sprød terrin af svineskank med syltet løg, persillecreme, skilt fløde og røg 

Sprængt økologisk and i to tilberedninger med gulerødder, grønkål og sennep 

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

Chokoladetærte med bagte æbler og skyr is 

 

Fredag 

Gravet rådyr fra Holckenhavns skove med dansk hvidkål og dild 

Rimmet kammusling med syltet agurk, sprød glaskål, frosset rygeost og persille 

Braiseret kalvebryst og paneret kalvebrissel med jordskokkepuré, æbletern og syltede løg hertil 

serveres knuste kartofler og kraftig kalvesauce 

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

Havtorn crème brûlée med mørk chokolade sorbet 

 

Lørdag 

Cannelloni med dansk fisk og hummer, hertil skaldyrsbisque og jordskokker 

Gravet rådyr fra Holckenhavns skove med dansk hvidkål og dild 

Økologisk okse med danske rødder og løg, hertil sauce bearnaise 

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

Søde og sprøde pandekager med vaniljeis og brunsvigersovs 

 

 

1 ret………………………………………....DKK 195,- 

2 retter……………………………………..DKK 250,- 

3 retter……………………………………..DKK 335,- 

4 retter……………………………………..DKK 420,- 

5 retter……………………………………..DKK 505 


