A la Carte
jul 2014
Forretter
Varmt røget laks, serveret med sprød salat og Sauce Verte
Brød og smør....................................................................... kr. 118,-

		

Tavlemenu
Roulade af røget laks,
serveret med pestomarineret krydderurtesalat

Cappaccio
Silkeskårede skiver af okse, hertil pestomarineret salat,
parmesanflager. Samt brød og smør................................. kr. 118,-

hertil dagens grønt, sauce Bigarade og dagens kartoffel

Kartoffelsuppe
med bacon samt brødcroutoner......................................... kr. 98,-

Ris a la Mande

Berberi andebryst

Hovedretter
Unghanebryst
serveret med dagens grønt, sauce Cafe de Paris
samt dagens kartoffel........................................................ kr. 208,Tournedos
Tournedos af oksemørbrad, serveret med semi bagte tomater,
sæsonens grønt, dagens kartoffel og rødvinssauce............ kr. 288,Ribeye
Ribeye steak, ca. 300 g. hertil sæsonens grønt, dagens kartoffel
og mild pebersauce............................................................. kr. 288,Flæskesteg
Helstegt flæskesteg, serveret ved hvide kartofler, hjemmelavet
rødkål, Surt samt skysauce................................................. kr. 198,Desserter
Isanretning
Variation af hjemmelavet is,
serveret med frisk frugt og coulis....................................... kr. 88,Ris a la mande
Klassikkeren, kræver ingen nærmere uddybning.............. kr. 88,Gammeldags æblekage
Hjemmelavet gammeldags æblekage................................ kr. 88,-

2 retter kr. 318,3 retter kr. 368,-

Årets Julevin
EL ZORRO

TIERRA DE CASTILLA
COSECHEROS Y CRIADORES

El Zorro er inspireret af smagen i de
italienske Ripasso-vine.
Produceret på fuldmodne druer, der har
fået lov til at hænge længere end
normalt på vinstokkene i den sydspanske
sol, er resultatet en smagsmæssig tæt, rig
vin helt uden bitterhed og med kun en
ganske svag syre.
Og navnet kan ikke være mere sigende.
El Zorro
– Den Snu – symboliseret ved
ræveansigtet på flasken.
Spanien er i øjeblikket det vinland i
verden, hvor man får den bedste
most billigst, og Cosecheros y
Criadores står for både stabilitet og
kvalitet.
Kombinationen giver et smart
alternativ for den prisbevidste
forbruger, der elsker god vin, men
som også ved, at kunsten ikke er at
finde den dyreste, men den absolut
bedste til prisen.
Og her er El Zorro særdeles
overbevisende.

SMAG SELV!

1/1 FL.

298,-

