FAVORITTEN
Røget laks
Kålsalat, pære, citron og sennepsvinaigrette

JUL PÅ
FREDERIKSBERG

EN TUR PÅ 1. KLASSE

Julebræt

Hummer, creme fraiche, rødkål, dild og citron

Hummersalat
Udvalg af pølser og patè med surt, syltet og grov sennep

Confiteret andelår
Lun æblekompot, grønkål og sauce med varme krydderier
hertil knuste smørkartofler med persille

Sundae
Vaniljeis, karamel, ristede jordnødder og chokoladesovs

3 retter 260 kr.

Mørbrad 250 g
(steges medium/rare)

Grøn salat, sprøde fritter og sauce bearnaise

Ris à l’amande
Polynesisk vanilje, ristede mandler og
kirsebærsovs med amarena-kirsebær

Rib Eye 300 g
(steges medium/rare)

Rib Eye af kornfodret kvæg fra Uruguay
ristet grønkål, vesterhavsost,
knuste kartofler og sauce bordelaise

2 slags ost
Med behørig tilbehør

Chokolademousse
Nøddekrokant og flødeskum

Prisen inkluderer vand m/u brus ad libitum

3 retter 350 kr.
Prisen inkluderer vand m/u brus ad libitum

Vinmenu

[ DEN GODE VINMENU ]

[ DEN BEDSTE VINMENU ]

1 glas hvidvin
1 glas rødvin
1 glas dessertvin
kaffe eller the

apéritif
1 glas hvidvin
2 glas rødvin
1 glas dessertvin
kaffe eller the

250 kr.

350 kr.

apéritif
1 glas hvidvin
2 glas rødvin
1 glas vin til osten
1 glas dessertvin
vand ad libitum m/u brus
kaffe/the + husets avec

i alt 1.025 kr.
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Uanset hvilke og hvor mange retter I vælger,
er vand m/u brus ad libitum inkluderet i prisen

FORRETTER

HOVEDRETTER

OST

Røget laks

Confiteret andelår

2 slags ost fra Arla Unika

Kålsalat, pære, citron og sennepsvinaigrette
50 kr.

Lun æblekompot, grønkål og sauce med varme krydderier
hertil knuste smørkartofler med persille
160 kr.

Med behørig tilbehør
75 kr.

Rørt oksetatar
Cognac, radicchio og pebermayo
50 kr.

Jordskoksuppe (v)
Jordskokcremesuppe, syltede grønne tomater,
jordskokcrudité og brøndkarse
50 kr.

Hummersalat
Hummer, creme fraiche, rødkål, dild og citron
150 kr.

Julebræt
Udvalg af pølser og patè med surt, syltet og grov sennep
125 kr.

Braiseret spoleben
Cremet selleri, råsyltede tyttebær, ristede valnødder og fritter
160 kr.

Burger

DESSERTER
Sundae

180 g. hakket oksebøf, sprød icebergsalat, rødløgsrelish,
cheddar, chipotlemayo samt fritter
160 kr.

Vaniljeis, karamel, ristede jordnødder og chokoladesovs
50 kr.

Rib Eye 300 g

Nøddekrokant og flødeskum
50 kr.

(steges medium/rare)

Rib Eye af kornfodret kvæg fra Uruguay
ristet grønkål, vesterhavsost,
knuste kartofler og sauce bordelaise
310 kr.

Mørbrad 250 g

Chokolademousse

Ris à l’amande
Polynesisk vanilje, ristede mandler og
kirsebærsovs med amarena-kirsebær
50 kr.

(steges medium/rare)

-- manifestet --

Grøn salat, sprøde fritter og sauce bearnaise
300 kr.

Vi elsker at kunne tilbyde fremragende mad og drikke til en ualmindelig
fornuftig pris, og for at kunne netop det, må vi gi’ os lidt på andre områder.

Ristet blomkål (v)

1) Vi sørger for god vin og mad i lækre omgivelser.
Vi fortæller ikke lange historier om maden og kender ikke til de intime detaljer
omkring vinenes tilblivelse.

Mandler, persille og ægte sennepssauce
hertil knuste smørkartofler med persille
160 kr.

2) Du er selv en aktiv deltager i måltidet; du skænker selv og læser dig selv til
elementerne på tallerkenen
derfor kan vi servere gode råvarer og store vine til billige priser.
3) Vores medarbejdere på gulvet er udvalgt efter deres gode humør og smittende
latter, ikke deres intense studier af vine og oste.
Hvis I har spørgsmål, så spørg endelig.
Svaret kan sikkert findes, og vi leder gerne.
4) Lever vi ikke op til dine forventninger, så råb op!
Vi kan bestræbe os på at løse problemerne nu og give jer en god aften
i morgen er det for sent!

Med dagens fisk? I alt 235 kr.

[[det praktiske]
kreditkortselskabets gebyr vil blive pålagt regningen
ved betaling med kreditkort
har du fødevareallergi(er)? Tag fat i din tjener, så han eller hun
kan guide dig sikkert igennem menuen.

vi tager forbehold for ændringer på menuen
ekstra tilbehør til hovedretten?
Knuste smørkartofler med persille og sort peber
Sprøde fritter
Hovedsalat med mormordressing og purløg
Stegte jordskokker, arla unika ”gammelknas” og karse

Pr. stk. 35 kr.
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