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Tilkøb SALATBAR + 25,-  

Uge: 7 8 9 + 5 6 Pris:          XL: 

Mandag 
”Grill dag ” 

13/2 
Kebab mix, salat, 
løg, agurk og 
dressing  

20/2 
Grill Kylling 
med pommes 
frites og 
agurkesalat, 
ketchup/ 
remulade 

27/2 
Bøfsandwich 
med pommes frites 
og brun sovs 

6/2 
Kylling Mix 
salat, løg, agurk 
og dressing 

100,-  ikke muligt 

Tirsdag 
”Fars dag” 

14/2 
Forloren hare 
med hvide 
kartofler, bønner, 
ribsgelé og brun 
sovs 

21/2 
Frikadeller med 
rødkål, 
agurkesalat, 
hvide kartofler 
og brun sovs 

28/2 
Hvidkålsbudding 
med hvid sovs og 
hvide kartofler, 
bønner rødbeder 

7/2 
Boller i Karry 
med ris, 
agurkesalat og 
dampet grønt 

100,-      135,- 

Onsdag 
”Husmandkost” 
(ad libitum i 
restaurant) 

15/2 
Krogryde af 
Grisemørbrad 
Serveres med 
pommes frites, ris 
og agurkesalat 

22/2 
Paneret stegt 
flæsk med 
kartofler og 
persillesovs og 
rødbeder 

1/2 
Biksemad med 
spejlæg, rugbrød, 
rødbeder og 
bearnaise 

8/2 
Flødegullasch 
med 
kartoffelmos, 
gulerødder og 
rødbeder 

100,-       135,- 

Torsdag 
”Bøf dag” 

16/2 
Herregårdsbøf 
med ærter, 
bearnaisesovs og 
pommes frites  

23/2 
Pariserbøf med 
løg, kapers, 
peberrod, 
rødbeder og 
æggeblomme 

2/2 
Peberbøf med 
pommes frites, 
pebersovs 

9/2 
Dansk bøf med 
bløde løg, hvide 
kartofler og 
skysovs samt 
agurkesalat 

120,-        155,- 

Fredag 
”Schnitzel” 

17/2 
Jægerschnitzel af 
Gris serveret med 
brasede kartofler, 
ærter og 
champignonsovs 

24/2 
Paprika 
schnitzel af Gris 
serveres med 
pommes frites, 
ærter og 
paprikasovs 

3/2 
Schnitzelwienerart 
af Gris med brasede 
kartofler, ærter, 
wienerdreng og 
smørsovs 

10/2 
Bearnaise 
Schnitzel a Gris 
med pommes 
frites, ærter og 
bearnaisesovs  

120,-       155,- 

Lørdag 
”Skinkesteg” 
 

18/2 
Pebersovs 
Pommes frites, 
ærter franchaise 
og gulerødder 

25/2 
Bearnaisesov, 
kartoffelbåde, 
ærter franchaise 
og gulerødder 

4/2 
Paprikasovs 
Pommes Rösti  
ærter franchaise og 
gulerødder 

11/2 
Whiskysovs 
Bagekartoffel, 
aioli, ærter 
franchaise og 
gulerødder 

125,-       165,- 

Søndag 
”Steg” 

19/2 
Kalvesteg med 
waldorfsalat, 
bønner, 
agurkesalat, 
hvide kartofler og 
brun sovs 

26/2 
Oksesteg med 
sønderjysk 
hvidkål, bønner, 
hvide kartofler 
og brun sauce 

5/2 
Flæskesteg med 
sprød svær, rødkål, 
hvide og brunede 
kartofler samt brun 
sovs 

12/2 
Sprængt 
oksespidsbryst 
med stuvet 
spidskål, 
rødbeder, hvide 
kartofler 

145,-       175,- 


