
 

 

Den gode mad kommer fra Langeland 

Forretter: 
Gammeldags aspargessuppe med kødboller   Kr. 54,- 

Tarteletter med høns i asparges, pyntet med tomat og persille Kr. 54,- 

Lufttørret spansk skinke med melon    Kr. 59,- 

Lufttørret spansk skinke med oliven og pesto   Kr. 59,- 

Røget laks med flødestuvet spinat    kr. 65,- 

2 Slags lakseroulade, anrettet på sprød salat   Kr. 69,- 

Laksetallerken med 3 slag laks    Kr. 75,- 

Rejecocktail      kr. 68,- 

Skaldyrstallerken     Kr. 69,- 

Torskesymfoni     Kr. 75,- 

 

 

 

Hovedretter: 
Flæskesteg med rødkål, kartofler, surt og sødt   Kr. 115,- 

Gammeldags oksesteg med glaseret perleløg, grønne bønner,  

kartofler og skysauce     Kr.119,- 

Svinekam stegt som vildt, med hvide og brunede kartofler,  

waldorfsalat, surt og sødt    Kr.119,- 

Hamburgerryg med årstidens grøntsager, kartofler og skysauce Kr. 119,- 

Kalvesteg med årstidens grøntsager, kartofler og skysauce  Kr. 135,- 

Kalvesteg stegt som vildt, med hvide og brunede kartofler, 

 waldorfsalat, surt og sødt    Kr. 135,- 

Lammekølle stegt med hvidløg, årstidens grøntsager,  

græske kartofler og rødvinssauce    Kr. 139,- 

Fyldt kalkunbryst med grøntsager, små stegte kartofler og sauce Kr. 129,- 

Helstegt oksefilet med årstidens grøntsager, pom. hassel  

og vildsvampesauce     Kr. 159,- 

 

Alle vores stegeretter kan bestilles som langtidsstegte og serveres med forskellige salater 



 

 

 

Mellemretter: 

Hvidløgsristet champignoner  Kr.25,- 

Små grøntsagstærter   Kr.25,- 

Røget pil selv rejer med dildcreme  Kr.25,- 

Pil selv rejer med citronmay  Kr.25,- 

Citronsorbet   Kr.15,- 

Hindbærsorbet   Kr.15,- 

Fransk brie    Kr.20,- 

Frisk frugt    Kr.15,- 

Cheddarost    Kr.25,- 

 

Alle vores mellemretter er små portioner der er med til at give middagen et ekstra pift 

 

 

Desserter: 

Hjemmelavede is med frugter    Kr.59,- 

Romfromage     Kr.59,- 

Fyldte appelsiner    Kr.59,- 

Ostelagkage    Kr.65,- 

Isroulade med frugter    Kr.69,- 

Syltet frugter    Kr.58,- 

Chokoladekage med frugtskum   Kr.58,- 

Fromagedrøm, 3 slags fromage med frugter  Kr.70,- 

Kagetallerken, 3 slags kage, med tilbehør   Kr.65,- 

Ostetallerken, udvalg af danske og franske oste  Kr.70,- 

 

Alle vores desserter kan laves som buffet 

 

 

Kontakt os på 62 55 14 60 eller 20 69 99 18 for et ekstra godt tilbud 


