
Drikkevarer
Øl: 

Stor fadøl (se dagens udvalg) - 60 kr.
Lille fadøl (se dagens udvalg) - 50 kr.
Flaskeøl, Svalebajer eller let øl - 45 kr.

Sodavand og saft: 
Økologisk saft - 30 kr.

Sodavand - Frem sodavand - 30 kr.

Vin: 
Vin pr. glas - hvid, rød eller rose - fra 65 kr.

Vin pr. flaske - hvid, rød eller rose - fra 265 kr.

Snaps: 
Hjemmelavet Snaps - se vores snapsekort - 50 kr.

Svalebajer + Snaps - 75 kr.

Varme drikke
  Kaffe / te m. påtår               45 kr.
  Inkl. kage                       85 kr.
  Varm chokolade                      45 kr.

Frokost (kl. 11-14.30)
Kyllingesalat

Kylling - spidskål - grønne bønner - quinoa -
granatæblekerner - syltede rødløg - soltørret tomat - 

hakkede mandler. Persillepestodressing
155 kr. 

(Fås som vegetar uden kylling + gammelknas ost)

Larsen platte
Sild - æg - hjemmerørt karrysalat. 

Oksespidsbryst - syrnet fløde - peberrod - 
granatæble - cornichons.  

Brie - syltede valnødder - friske figner - grønt.
Brød og smør

169 kr.

Jordskokkesuppe med bacon 
og hjemmebagt brød 

119 kr. 

Fiskedeller
Hjemmelavet remoulade, salat og rugbrød 

125 kr.

Børn fra 4-12 år halv pris = halv portion på alle retter. 
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