
 
 

Efterårsmenu                                                                                   
Livet er som en æske chokolade, du ved aldrig hvad du får……. 

Dog kan du være sikker på, at vi på Sinatur Skarrildhus tager det skønne efterår fra den jyske 

hede, skovbund og marker med ind i køkkenet. 

Vi elsker naturen, og tager hensyn til den ved at prioritere økologi, bæredygtighed og 
dyrevelfærd.  
Skovens svampe og sidste urter sankes indtil frosten sætter ind. 
Efterårets bær og frugter fra egen frugtallé tilberedes og hengemmes med et smil.  
Næbbet gråænder og vilde dyr fra de danske skove vil være på menuen når sæsonen skydes i 
gang 
Efterår kom hid... Hygge, nærvær, god mad og drikke. 
 

En god start  
Forretten kreeres som vejret, sæsonen og vinden tillader det 
 

Velfærd, økologi og nærvær 
Hovedretten tilberedes med en balance mellem det rustikke og jordnære 
 

Efterårssmil  
Dessert hjemmelavet med efterårets frugter og is fra bondegården i Kibæk 
 

Tre retter kr. 380  
 

Flere retter til sulten og hyggen  
 
Mundfrisker kr. 45 
Iskrystaller og hjemmelavet brændevin 
 

Havens grønt kr. 55 
Kærlighed til de danske skønne over / underjordiske grøntsager og blade  
 

Mellemretten kr. 55 
Retten tilpasses resten af menuen med et twist 
 

Oste fra Elmegaarden kr. 85 
Udvalg af oste fra et af Danmarks mindste osterier  

 
Vi bruger sæsonens ”nu og her” råvarer, så derfor sammensættes menuen uge for uge. Alle råvarer er 

så vidt muligt danske, lokale og økologiske.  



 
 

 

 

Pre dinner hygge                                                                                                                                                                                                

Guld perler kr. 95 
Dansk ørredrogn fra John og Per – Jordskokker – Korn    

 
Fjord og land kr. 95 

Hummer – Puffede chips – Emulsion    
 
Vilde dyr og skov kr. 95 
Krondyr fra Jyndevad – Svampe – Støv  

 

Charcuteri delux kr. 125 
Lokalt og hjemmelavet – Knas – Dip  
 

Det sorte guld kr. 195 
Kaviar Baerii fra Bordeaux 15g    
  

 

Bobler og andet godt                                                                   

 

NV, LilleØ, Æble Mousserende, Danmark ØKO pr. glas kr. 85,- 

NV, Charles Mignon, 1. Cru Reserve, Brut, Champagne pr. glas kr. 105,- 

2008, Charles Mignon, Grand Cru, “Comte de Marne”, Champagne pr. glas kr. 175,- 

Gin & Tonics – Stort udvalg fra DK, England, Skotland, Sverige og Frankrig kr. 90,- 

 

 



 
 

After dinner hygge 
 

Lækkerier til kaffen og den søde tand kr. 85 

Espresso Martini kr. 90,- 

Klassisk Daiquiri kr. 90,- 

 


