Ala Carte
Vi starter småt men godt i ala carten. Så snart startskuddet lyder, skal vi nok være lydhøre for alle jeres
ønsker.
KiGi burgeren (KiGi er kort for Kim og Gitte) har været vores burger i mange år i vores andre restauranter og
cafeer. Det er en 200 gr. friskhakket oksekød bøf med få men lækre ingredienser efter princippet “less is
more”.
Bemærk også vores KETO burger, som er pakket med kød, bacon, hjemmelavet Mayo på mandelolie og
vores helt egen KETO bolle med kun 1 gr. kulhydrater pr. bolle.
Vores deller og kartoffelsalat er pakket med smag og vores stjerneskud serveres med håndpillede rejer.
Vores pariserbøf er lavet på den klassiske måde med en brioche pakket ind i kødet, så begge dele tager
smag af hinanden. Vi mener ikke, at en almindelig hakkedreng på en skive ristet toastbrød, gør denne
klassiker ære. Stegt i smør og serveret med klassisk tilbehør.
Vi glæder os også til at servere dagens dessert for jer, hver dag. ALLE vores desserter og kager er lavet fra
bunden og efter gode gamle traditionelle principper fra det ædle håndværk.
Hele december måned vil der udover dagens dessert også kunne købes ris ala mande med kirsebærsauce til
kun 25 kr.

Dagens dessert

(spørg venligst personalet)

kr. 25,-

frikadeller

2 stks. med kartoffelsalat og blandet salat

kr. 79,-

KETO Burger

Meget lav på kulhydrater men rig på fedt og
proteinmed vores hjemmebagte KETO bolle,
salat, mayo, bacon og cheddar

kr. 79,-

KiGi Burger

200 gr. bøf i briochebolle, salat, mayo, cheddar,
bacon og agurkesalat

kr. 79,-

Stjerneskud

Stegt fisk & 1 dampet m. mayo, håndpillet rejer,
asparges og caviar

kr. 99,-

Pariserbøf

Hakket oksekød rundt om briochebrød, peberrod, pickles, rødbeder, æggeblomme og capers

kr. 99,-

Herregårdsbøf

Hakkebøf med blandet salat, pommes frites
og sauce bearnaise

kr. 99,-

Jægerschnitzel

(Schnitzel af svinekød) med dampede ærter,
skysauce, brasede kartofler og dreng

kr. 109,-

