[

GREATEST MENU

]

gravad laks
*kærnemælk, peberrod og beder*

oksecuvette
*serveres med cæsarsalat, fritter og sauce bordelaise*
”ønsker I at få serveret en hel steg på et stort spækbræt, som I selv skærer ved bordet,
bedes dette oplyst ved bestilling - ellers serveres kødet i skiver på et fad”
UPGRADE til 300 gram rib eye med cæsarsalat, fritter og sauce bordelaise i stedet? + 50 kr.
julesundae
*vaniljeis, kirsebærsovs og brændte mandler*

pr. person 325 kr.

“GREATEST HELE PAKKEN”
velkomstbobler
greatest menu som ovenfor
skræddersyet vinmenu
kaffe eller te

pr. person 500 kr.

[

[

JUL PÅ VESTERBRO 1 ]

jordskoksuppe (V)
*syltede jordskokker, ristede hasselnødder og urter*
**
confiteret andelår
*spæd grønkål, svampe, kartoffelpuré og vinaigrette*
**
julesundae
*vaniljeis, kirsebærsovs og brændte mandler*

3 retter pr. person 275 kr.

+
et godt stykke ost med knækbrød? pr. person 50 kr.

JUL PÅ VESTERBRO 2 ]

charcuteri
*udvalg af slagtervarer med syltede grøntsager*
**
jordskoksuppe (V)
*syltede jordskokker, ristede hasselnødder og urter*
**
rib eye - 300 gram
*syltede løg, bløde løg, asier,
fritter og sauce bordelaise*
**
Brownie af 64 % valrhona
*nødder og appelsinsorbet*

4 retter pr. person 475 kr.

VINMENUER
GREATEST VINMENU
1 glas hvidvin + 1 glas rødvin + 1 glas dessertvin + kaffe eller te
175 kr.

VINTJENERENS VINMENU
1 glas hvidvin + 1 glas rødvin + 1 glas dessertvin + kaffe eller te
275 kr.

VESTERBROs VINMENU
apéritif + 1 glas hvidvin + 2 glas rødvin + 1 glas dessertvin + mineralvand + kaffe eller te + avec
525 kr.

-- manifestet -[1] vi sørger for god vin & mad i pæne omgivelser
[2]

vi fortæller ikke lange historier om maden & kender ikke nødvendigvis til de intime detaljer omkring vinenes tilblivelse.
[3] du er selv en aktiv deltager i måltidet; du skænker selv &

læser dig selv til elementerne på tallerkenen

- derfor kan vi servere gode råvarer & store vine til billige priser.
[4] vore medarbejdere på gulvet er udvalgt efter deres gode humør og smittende latter, ikke deres intense studier af alverdens vine og oste
- hvis I har spørgsmål, så spørg gerne
- svaret kan sikkert findes, og vi leder gerne.
[5] lever vi ikke op til dine forventninger – så råb op!
vi kan bestræbe os på at løse problemerne nu & give jer en god aften – i morgen er det for sent!

FORRETTER
tatar af okseinderlår
*rødbede, peberrod, jordnøddeolie og kapers *
50 kr.
charcuteri
*udvalg af slagtervarer med syltede grøntsager*
100 kr.
jordskoksuppe (V)
*syltede jordskokker, ristede hasselnødder og urter*
50 kr.
gravad laks
*kærnemælk, peberrod og beder*

50 kr.

HOVEDRETTER
hvedekernerisotto(v)
*svampe, parmesan, ristede nødder og bitre salater*
100 kr.
confiteret andelår
*spæd grønkål, svampe, kartoffelpuré og vinaigrette*
125 kr.
bagt torsk
*stegte persillerødder, persillesalat, kartoffelmos og muslingesauce*
Kr. 200
rib eye - 300 gram
*syltede løg, bløde løg, asier, fritter og sauce bordelaise*
275 kr.

[

[

oksecuvette
*serveres med fritter, cæsarsalat og sauce bordelaise*

”ønsker I at få serveret en hel steg på et stort spækbræt, som I selv
skærer ved bordet, bedes dette oplyst ved bestilling
- ellers serveres kødet i skiver på et fad”

- -

(min. 2 personer) pris pr. person 250 kr.

der er jo altid nogen, der har lyst til lidt GRØNT

- -

DERFOR ANBEFALER VI FØLGENDE[EKSTRA TILBEHØR]TIL HOVEDRETTERNE:
fritter 35 kr.
kartoffelmos 35 kr.
stegte svampe, brød og parmesan 45 kr.
cæsarsalat med valnødder og persille 35 kr.

DESSERTER
passion og mango
*luftig passionsfrugt, mangoiscreme og ananas*
50 kr.
julesundae
*vaniljeis, kirsebærsovs og brændte mandler*
50 kr.
brownie af 64 % valrhona
*nødder og appelsinsorbet*
50 kr.

den obligatoriske
*valgfri kaffe eller te + avec + sødt*
50 kr.
vi tager forbehold for ændringer på menuen
vi tager selvfølgelig højde for allergikere, vegetarer, osv. såfremt vi er informeret om dette senest 7 dage før.
kreditkortselskabets gebyr vil blive pålagt regningen ved betaling med kreditkort

