
MENU 
AFTEN

Brød
•  Mæskbrød, med smør (G) V

• Tacos, okse, salat, salsa G

• Grøntsagstærte, kål, kerner og ost V G 

• Quesadillas, Ost og tomat G V

• Pizza, Mozzarella, pancetta, bøgehatte, peber og trøffelolie (G)

• Pizza, Tomat, mozzarella og skinke (G)

DESSERT
• Softice, kaffe og te

• Risalamande, med kirsebærsovs  

PRISER

Det kolde
• Croissant, Kylling, hvidløgscreme og puy linser G

• Marinerede rejer, Hvidløg, persille og aioli

• Fiskemousse, Agurk og capers 

• Sprød salat, Urter og grønt V 

• Laks, Hytteost og estragon (G)

• Hvedekernesalat, Trøffelolie, peberfrugt og agurk V G

• Slider, Nakkefilet, coleslaw og syltede løg (G)

• Pokebowl, Grønt, dressing og sesamfrø V

• Sild, Kryddersild med karrysalat

Det lune
• Spareribs, Bbq

• Suppe, Tom Kha Gai

• Flødekartofler, Hvidløg og timian V

• Polpette, Italiensk kødbolle, tomat og parmesan G 

• Brisket, Krydret langtidsstegt oksebryst 

• Chicken wings, Bbq  

• Braiseret nakke, Fennikel og syltede ribs  

• Fritter, Ost, bacon og dips V  

• Gris, Svinekæber med flæskeknas

• Kålpølse, Sønderjysk med grov sennep G

V Vegetar (G) Kan ændres til glutenfriG Indeholder gluten

Måltidet
Hverdage 

Weekend (fre-søn)

Fri bar (min. 2 timer)
Hverdage pr. time

Weekend (fre-søn) pr. time

Fri dessert, Kaffe & te
Alle dage

209,- pr. person

50,- pr. person

40,- pr. person

239,- pr. person

75,- pr. person

Børn under 12 år halv pris. Under 4 år gratis (undtagen desserten)
FRI BAR og FRI DESSERT kan kun tilkøbes ved køb af FOOD COURT.



MENU 
FROKOST

Brød
•  Mæskbrød, med smør (G) V

• Grøntsagstærte, kål, kerner og ost G V 

• Quesadillas, Ost og tomat G V

• Pizza, Mozzarella, pancetta, bøgehatte, peber og trøffelolie (G)

• Pizza, Tomat, mozzarella og skinke (G)

DESSERT
• Softice, kaffe og te

• Risalamande, med kirsebærsovs  

PRISER

Det kolde
• Croissant, Kylling, hvidløgscreme og puy linser G

• Marinerede rejer, Hvidløg, persille og aioli

• Sprød salat, Urter og grønt V 

• Sild, Kryddersild med karrysalat

Det lune
• Suppe, Tom Kha Gai

• Chicken wings, Bbq  

• Braiseret nakke, Fennikel og syltede ribs  

• Fritter, Ost, bacon og dips V  

• Gris, Svinekæber med flæskeknas

• Kålpølse, Sønderjysk med grov sennep G

V Vegetar (G) Kan ændres til glutenfriG Indeholder gluten

Måltidet
Lørdag + søndag

Fri dessert, Kaffe & te
Alle dage

159,- pr. person

40,- pr. person

Børn under 12 år halv pris. Under 4 år gratis (undtagen desserten)
FRI DESSERT kan kun tilkøbes ved køb af FOOD COURT.


