
                                                                                                                                                                     
 

 
 

Frokostmenu                        
 

Sandwichen kr. 85 
Godt hjemmebagt madbrød med alt det grønne 
Vælg imellem:  
Vegansk – Røget fisk – Øko skinken fra Skjern Enge – Pølse fra de lokale – Ost fra Elmegaarden   
 
 

Salaten kr. 85 
Marinerede salater og grøntsager  
Serveret med hjemmebagt madbrød og dip 
Vælg imellem:  
Vegansk – Røget fisk – Øko skinken fra Skjern Enge – Ost fra Elmegaarden  

 
 

Pølse og ostebræt kr. 125 
Udvalg af lokale pølser, skinke og oste 
Hjemmesyltede og henkogte sager 
Knækket brød samt hjemmebagt madbrød  

 
 

Oste på stribe kr. 85 
Udvalg af oste fra de danske osterier 
med hjemmesyltede sager og godt hjemmebagt madbrød  

 
 

Dagens frokost kr. 230  
Frokostservering efter hvad vind og vejr tillader  
Køkkenet laver hver dag en frokost, som er strikket sammen af sæsonen råvarer 
 
 
Restauranten er åben for frokost mandag-lørdag kl. 12-14. Ring venligst i forvejen så vi er sikre på 
at der er plads. Tlf: 97196233 
 
 

 



                                                                                                                                                                     
 

 
 

 

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,- 



                                                                                                                                                                     
 

 
 

Menu                                                                                                                                                                              

Mandag d. 12.oktober 

 

Vilde dyr og svampe 
Vildt paté med Elmegårdens Madam blå og skovens svampe 
 
 
Ungdyr fra Friland  
Tyksteg med jordskokker, efterårskål, tyttebær og kartoffelknolde    
 

 
Blommer i kirsebær 
Blommer i Cold Hand Winery Negra XX med yoghurtis fra bondegåden i Kibæk 

 
3 retter kr. 380 
 

 
Ekstra tilkøb - Flere retter til sulten og hyggen  
 

Start hyggen kr. 55 
med en ”happer” og knassende snacks  
 
Mundfrisker kr. 45 
Iskrystaller og hjemmelavet brændevin 

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

 
En på skallen kr. 55 
Suppe af skaller fra hummer med havskum og Skjernengen skinken  

  
Oste fra danske osterier kr. 85 
Udvalg af oste med knækket brød og syltede sager 
 
 



                                                                                                                                                                     
 

 
 

Menu                                                                                                                                                 

Tirsdag d. 13.oktober 

 

En svømmer i smør og det ”grønne” 
Fiskemandens fisk med fennikel, løg,  ”hvidvinssmør” og blade fra haven 
 
 
Velfærdshane 
Hanebryst og puffet kylling med bondemandens grønt, korn og sauce med mjød fra Billund  

 
 
Dessert Kokkeelev Skarrildhus  
Lucas og Jeff ”tryller” en efterårsdessert 

 
3 retter kr. 380 
 

 
Ekstra tilkøb - Flere retter til sulten og hyggen  
 

Start hyggen kr. 55 
med en ”happer” og knassende snacks  
 
Mundfrisker kr. 45 
Iskrystaller og hjemmelavet brændevin 

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

 
Blå muller kr. 55 
Blåmusling fra Limfjorden med ”frites” og dip  

  
Oste fra danske osterier kr. 85 
Udvalg af oste med knækket brød og syltede sager 
 
 



                                                                                                                                                                     
 

 
 

Menu                                                                                                                                                    

Onsdag d. 14. oktober  

 

Skinke fra Øko. gårdene Skjernenge  
1 år modnet granrøget skinke med kartoffelskum, løg og skovsyre   
 
 
Grisebasse 
Kæber og filet med bondemandens grønt, otto på svampe, porrechips og blade 

 
 
Jordskokker og chokolade 
Jordskokkekage, chips, chokolade, og is  

  
3 retter kr. 380 
 

 
Ekstra tilkøb - Flere retter til sulten og hyggen  
 

Start hyggen kr. 55 
med en ”happer” og knassende snacks  
 
Mundfrisker kr. 45 
Iskrystaller og hjemmelavet brændevin 

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

 
Agurk og Unika kr. 55 
Stegt agurk med urtevinaigrette, Unika gammel knas og kefir  

  
Oste fra danske osterier kr. 85 
Udvalg af oste med knækket brød og syltede sager 



                                                                                                                                                                     
 

 
 

Menu                                                                                                                                            

Torsdag d. 15.oktober 

 

Kongen fra Klosterheden 
Røget krondyr med nødder, bær, malt og gele  
 
 
En svømmer 
Fiskemandens fisk med ”nu og her” grønt, madbrød og hvidvinssauce    
 

 
Gode råd og æbler 
Et ”godt råd” med is, danske æbler, karamel og knas  
 
 
3 retter kr. 380 
 

 
Ekstra tilkøb - Flere retter til sulten og hyggen  
 

Start hyggen kr. 55 
med en ”happer” og knassende snacks  
 
Mundfrisker kr. 45 
Iskrystaller og hjemmelavet brændevin 

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

 
En på skallen kr. 55 
Kammusling, brunet smør og kål 

  
Oste fra danske osterier kr. 85 
Udvalg af oste med knækket brød og syltede sager 
 
 



                                                                                                                                                                     
 

 
 

Menu                                                                                                                                                           

Fredag d. 16.oktober 

 

Vilde dyr og svampe 
Vildt paté med Elmegårdens Madam blå og skovens svampe 
 
 
Ungdyr fra Friland  
Tyksteg med jordskokker, efterårskål, tyttebær og kartoffelknolde    
 

 
Blommer i kirsebær 
Blommer i Cold Hand Winery Negra XX med yoghurtis fra bondegåden i Kibæk 

 
3 retter kr. 380 
 

 
Ekstra tilkøb - Flere retter til sulten og hyggen  
 

Start hyggen kr. 55 
med en ”happer” og knassende snacks  
 
Mundfrisker kr. 45 
Iskrystaller og hjemmelavet brændevin 

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

 
En på skallen kr. 55 
Suppe af skaller fra hummer med havskum og Skjernengen skinken  

  
Oste fra danske osterier kr. 85 
Udvalg af oste med knækket brød og syltede sager 
 



                                                                                                                                                                     
 

 
 

Menu                                                                                                                                                                                       

Lørdag d. 17.oktober 

 

En svømmer i smør og det ”grønne” 
Fiskemandens fisk med fennikel, løg,  ”hvidvinssmør” og blade fra haven 
 
 
Velfærdshane 
Hanebryst og puffet kylling med bondemandens grønt, korn og sauce med mjød fra Billund  

 
 
Dessert Kokkeelev Skarrildhus  
Lucas og Jeff ”tryller” en efterårsdessert 

 
3 retter kr. 380 
 

 
Ekstra tilkøb - Flere retter til sulten og hyggen  
 

Start hyggen kr. 55 
med en ”happer” og knassende snacks  
 
Mundfrisker kr. 45 
Iskrystaller og hjemmelavet brændevin 

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

 
Blå muller kr. 55 
Blåmusling fra Limfjorden med ”frites” og dip  

  
Oste fra danske osterier kr. 85 
Udvalg af oste med knækket brød og syltede sager 
 
 



                                                                                                                                                                     
 

 
 

Børnemenu                               
 

Hovedretten på dagens menu i børnestørrelse  
 
 

Pølser med bondemandes grønt, madbrød og dyppelse 
 
 

Kødsovs, pasta og bondemandens grønt 
 
 

Frikadeller, kartoffel og bondemandens grønt  
 
 

Alle hovedretter kr. 85 
 
 
 

 

 


