Smørrebrød
Sild & Fisk

kr.

Kryddersild m/ rå løg og capers

39,-

Karrysild m/ kogt æg og dild

39,-

Marineret sild m/ løg og capers

39,-

Æg med rejer eller benfri sild

43,-

Koldrøget laks m/ æg og caviar og asparges*

53,-

Røget ål m/ røræg

53,-/ 79,-

Rødspættefilet m/ mayo og rejer

59,-

Rejemad luksus m/ mayo og citron

59,-

Kød, Pålæg & Postejer
Æg og tomat

32,-

Spegepølse krosalami m/ remoulade og ristede løg

32,-

Skinkesalat m/ mayo og purløg /hjemmelavet)

32,-

Kartoffelmad m/ mayo og rødløg

32,-

Frikadelle m/ rødkål og hjemmelavet agurkesalat

32,-/ 38,-

Kyllingebryst m/ hønsesalat og bacon

32,-/ 38,-

Flæskesteg m/ rødkål og svesker

32,-/ 38,-

Hamburgerryg m /italiensk salat

32,-/ 38,-

Leverpostej m/ champignon og bacon

32,-/ 38,-

Oksebryst m/ peberrodssalat og pickles

32,-/ 38,-

Roastbeef m/ remoulade og peberrod

32,-/ 38,-

Rullepølse m/ sky og rå løg

32,-/ 38,-

Dyrlægens Natmad

32,-/ 38,-

Landskinke m /røræg og purløg

32,-/ 38,-

Hakkebøf m/ spejlæg og bløde løg

38,-

Mørbradbøf m/ surt og bløde løg

38,-

Tartar m/ rå løg, capers, peberrod og æggeblomme

59,-

Smørrebrød
Ost*

kr.

Ost almindelig

32,-

Gammel ost m/ sky

32,-

Brie

32,-

Blå skimmel

32,-

Det Lune

kr.

Frikadelle m/ surt

27,-

Rødspættefilet m/ remoulade og citron

41,-

Hakkebøf m/ spejlæg og bløde løg

42,-

Mørbradbøf m/ champignon, løg og tomat

42,-

Flæskesteg m/ rødkål og hjemmelavet agurkesalat

42,-

3 stk. tarteletter m/ høns i asparges

49,-

Specialiteter

kr.

Hjemmelavet crossaint m/ skinkesalat

49,-

Hjemmelavet crossaint m/ hønsesalat

49,-

Hjemmelavet crossaint m/ æggesalat

49,-

KiGi sandwich m/ skinke, flæskesteg, roastbeef, frikadelle

49,-

Diverse

kr.

Håndmadder uspec. Til kl. 14.00

15,-

Håndmadder 3 stk. uspec. Til kl. 14.00

40,-

Frikadelle

15,-

Frikadelle 3 stk.

40,-

Pommes frites med remo eller salat mayo

30,-/ 40,-

(*Serveres som udgangspunkt på franskbrød)

Vigtig information
Alt vores smørrebrød bliver fremstillet på vores eget hjemmebagte rugbrød og franskbrød. Vi fremstiller to
rugbrødstyper, et med masser af bløde kerner og et mørkt uden kerner. Vi laver også vores eget formbrød
til ost og laks. Alle brødtyper kan købes med hjem, så du kan nyde det derhjemme.
Alle vores brød er fremstillet efter gode stolte traditioner med langtidshævning og lang dejføring. Vi er
stolte over at kunne tilbyde dig vores brød. Smørrebrødet bliver som udgangspunkt smurt på
kernerugbrødet.

Se også her:
Hvis du skal have anrettet dit smørrebrød på flotte fade, så kan du godt låne dem af os. Vi opkræver dig
blot et mindre depositum som du naturligvis får tilbage, når du returnerer det lånte i rengjort stand.

-Og lige til sidst:
Vi ved godt, at man tit lige pludselig får lyst til smørrebrød nu og her. Vi ville sætte rigtig stor pris på, at hvis
I skal bruge mere end 30 stykker I så lige giver os et kald, så vi kan nå at følge med.

Ring bare på tlf.55 73 09 02

