
Smørrebrød   

Fra kl.11.30 til 16.00

Fisk og skaldyr
 
Alle vores sild er fra Christiansø sild og 
serveres med rugbrød og fedt.

 
Karrysild      96
Med kapers, æbler, rødløg, smilende æg  
og dild

 
Marineret sild     96
Med kapers, løg, smilende æg og dild

 
Kryddersild      96
Med kapers, æbler, rødløg, smilende æg 
dild og peberrod

 
Sild tallerken    156
Karrysild, kryddersild og marineret sild
serveres med kapers, æbler, rødløg 
smilende æg, dild og peberrod

Æg og rejer      96
Smilende æg, søkogte rejer, radiser, 
mayonnaise, dild og citron

Rødspættefilet    139
Paneret fiskefilet, remoulade, dild og 
citron

Røspættefilet med rejer   159
Paneret fiskefilet, søkogte rejer 
mayonnaise og citron

Kød

Hønsesalat med bacon    96
Høns vendt i cremet dressing, med svam-
pe, asparges, agurkesalat, bacon og urter

Roastbeef     119
Med ristet løg, pickles og frisk høvlet 
peberrod

Spægt oksespisbyst   119
Serveres med frisk høvlet peberrod,
pickles og urter

Vegetar

Avocado      96
På ristet rugbrød smilende æg, langtids-
bagte tomater, krydderurtcreme, sesam 
og karse

Tilkøb af håndpillede rejer   39

Kartoffelmad     96
Med nye kartofler, grov sennepsmayon-
naise  syltede løg, karse, radiser og rød 
skovsyre

Tilkøb af håndpillede rejer   39

Fiske frikadeller     158
Serveres med agurkesalat, remoulade og 
rugbrød 
 

  Toast Skagen    149
  Søkogte rejer med cremet dressing, dild
  kørvel, ørredrogn på ristet 
  brioche brød

  Stjerneskud    198
  Stegt og dampet rødspættefilet, søkogte  
  rejer, mayonnaise, ørregnogn, asparges og                      
  cocktaildressig   

Moules marinières                                 168
Hvidvinsdampede blåmuslinger serverede 
i cremet suppe , med porre, selleri, frisk 
krydderurter og pommes frites med safran 
aioli

Tatar      178
Rørt Fransk tatar af dansk okseinderlår,
serveret med pommes frites og grov 
sennepsmayonnaise

Burger      168
  Klub pris     148

Hakket frilandsokse, Vesterhavs ost, bacon,    
agurkesalat, rødløg, salat, langtidsbagt to-
mat  Royal dressing, pommes frites og grov 
sennepsmayonnaise

Vegetar burger     168
  Klub pris     148

Vegetarbøf, Vesterhavs ost, agurkesalat, 
rødløg, salat, langtidsbagt tomat  Royal 
dressing, pommes frites og grov 
senneps  mayonnaise

Salater
Alle vores salater indeholder en blanding af 
sprøde grønne blade

Burrata ost     168
Med langtidsbagt tomat, pesto, sort Niçoise 
oliven og mandler

Cæsarsalat     168
Med hjertesalat, stegt kylling, parmesan

Ost og dessert
3 slags oste med tilbehør                              139
Crème brulée                       89
Rabarbertrifli         89
Citrontærte – marengs                                   65 
Gateau Marcel – Vaniljeis    95                          

Klassiker
Hele dagen

Aften
Fra kl.17.30 til 21.00

Dagens husmandskost   185
Klub pris     148

Grønne asparges    128 
Serveret med æggevinaigrette og friske 
krydderurter

Vol au vent     185
Med grønne og hvide asparges, serveres i 
cremet sauce, med frisk krydderurte salat

Helstegt rødtunge    295
Serveret med brunet smør og små kartof-
ler vendt i smør og persille

Ribeye på 300 gr    295
Serveret med pommes frites og Bearnaise 
sauce


