
Oktober menu 2020 
 

Mandag 

Sprød and med cremet selleri, syltet selleri og sprød bacon 

Tatar af røget hvid fisk med purløg, fynske æbler og sprød skinke fra lokal slagter 

Den danske økologiske gris på to måder med grillede porrer, dansk kål og cremet selleri 

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

Gl daws æblekage med hjemmebagte makroner og is af økologisk fløde 

 

Tirsdag 

Cannelloni med torsk og hummer, i cremet skaldyrssuppe, hertil sprøde chips og eddike  

Ragout af okse med cremet selleri, syltet selleri og sprød bacon 

Oksespidsbryst tilberedt i øl fra Ørbæk bryggeri, serveret på kartoffelpure med peberrod, hertil svampe 

fra de danske skove og dansk kål 

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

Chokolade i to lag med havtorn og gulerod 

 

Onsdag 

Sprød andeterrin med ”Waldorfsalat” 

Cannelloni med torsk og hummer, i cremet skaldyrssuppe, hertil sprøde chips og eddike 

Frisk fisk fra kutteren med danske jordskokker på flere måder, hertil hollandaise 

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

Kirsebær clafoutis med sorbet og hvid chokolade is 

 

 

 



 

Torsdag 

Hvid fisk i cremet græskarsuppe, med syltet græskar, kerner og purløg 

Sprød andeterrin med ”Waldorfsalat” 

Filet og braiseret bryst af økologisk gris med cremet korn, ristede svampe, små tomater og modnet 

dansk ost 

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

Klassisk Citrontærte med brændt marengs og cremet vaniljeis 

 

Fredag 

Røget dyr med cremet og syltet selleri, sprøde jordskokker og purløg 

Hvid fisk i cremet græskarsuppe, med syltet græskar, kerner og purløg 

Velfærdskylling med brændte løg, pastinak og rødbede 

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

Vaniljefromage med sprøde nødder og solbærsorbet 

 

Lørdag 

Tatar af røget hvid fisk med purløg, fynske æbler og sprød skinke fra lokal slagter.  

Røget dyr med cremet og syltet Hokkaido, sprøde jordskokker og purløg 

Dansk økologisk okse i to tilberedninger serveret med svampe, løg og selleri kompot, hertil 

kartoffelterrin smagt til med vesterhavsost og estragon 

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

Creme brûlée med chokoladesorbet 

1 ret………………………………………....DKK 195,- 

2 retter……………………………………..DKK 250,- 

3 retter……………………………………..DKK 335,- 

4 retter……………………………………..DKK 420,- 

5 retter……………………………………..DKK 505 


