DEN GYLDNE OKSE - MENU
Frokost
Marinerede Sild
Kapers og rødløg

Sprød Salat med Kylling
Ost, valnødder, friske æbler og fransk dressing

45,00 kr

95,00 kr

Svigermors Hjemmelavede
Stegte Sild
Sild i lage med løg og fedt

3 stk. uspec. Smørrebrød

57,00 kr

Stor gammeldaws æggekage
med stegt flæsk
hjemmesyltet rødbeder, purløg,
sennep og rugbrød
Prisen er pr. person - min. 2 personer!

Hjemmelavede Karrysild
Rødløg, æg og æbler

63,00 kr
Røget Ål
Lun røræg og purløg

75,00 kr

68,00 kr
Stegt Fiskefilet
Håndpillede nordsørejer og mayonnaise

88,00 kr
Stjerneskud
Stegt og hvidvinsdampet fiskefilet
med håndpillede nordsørejer, asparges og
kaviar

124,00 kr
Håndpillede nordsørejer
Mayonnaise og hjemmebagt franskbrød

150,00 kr

75,00 kr

179,00 kr

Laks
Spørg tjeneren hvilken slags laks
vi kan tilbyde idag

Desserter

Rejecocktail
Håndpillede nordsørejer, asparges,
æbler, citron, kaviar,
hjemmebagt brød og smør

95,00 kr

65,00 kr

Fiskeretter
Helstegt Rødspætte
Hvis Torvet tillader det, har vi
helstegt Rødspætte med hvide
kartofler og persillesauce.
Se tavlen for dagspris

135,00 kr
Lun Ribbensteg
Hjemmelavet rødkål og surt

Smørstegt Rødspættefilet
Hvide kartofler, dagens garniture
og persillesauce

85,00 kr

149,00 kr

99,00 kr
Hakkebøf
Spejlæg, bløde løg og surt

75,00 kr
Gammel Ost
Fedt, sky, løg og rom

69,00 kr

Hovedretter
Slagterens store Hakkebøf
Bløde løg, skysauce,
kartofler og dagens garniture

159,00 kr
Oksens Paprikagryde
Skært oksekød i stærk paprikasauce,
med champignon, peberfrugter
cocktailpølser og tomat - rundet af med fløde.
Serveret med ris eller kartoffelmos

Dansk Brie
Druer og peberfrugt

159,00 kr

55,00 kr
Camembert Frit
Solbærsyltetøj og toast

Flyvende Jacob
Kylling med bacon, peanuts,
champignon og sød chilisauce.
Serveret med ris

69,00 kr

149,00 kr

Platte
Hjemmelavede karrysild,
Fskefilet med hjemmerørt remoulade,
Ribbensteg med hjemmelavet rødkål og surt,
Brie med valnødder

155,00 kr
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Stegt flæsk
Persillesauce, hjemmelavede
rødbeder og kartofler

Wienerschnitzel af kalveinderlår
Søde ærter, pommes sautés og skysauce

85,00 kr

Pariserbøf
Rå æggeblomme, hakkede løg, peberrod,
rødbeder, kapers og pickles

169,00 kr

Dagens Suppe
med brød

Hjemmelavet Leverpostej
Bacon og champignon

Oksebøf
Bløde løg og surt

Gammeldaws oksesteg
Garanteret mør med garniture,
tyttebær, kartofler og sauce

135,00 kr

Okse Carpaccio
Sprød salat med pinjekerner
og italiensk parmesan

75,00 kr

Dame Bøf
Oksehøjreb med dagens kartoffel,
dagens garniture og bearnaise

Forretter

125,00 kr

Hjemmelavet Hønsesalat
Bacon og asparges

215,00 kr

195,00 kr

105,00 kr
Stegt Fiskefilet
Hjemmerørt remoulade og citron

Herre Bøf
Oksehøjreb med dagens kartoffel,
dagens garniture og bearnaise

Créme brûlée
Dejlig klassisk fransk dessert med
karamelliseret rørsukker på toppen

75,00 kr
Espresso-is
Vanillie is overhældt med dejlig varm
Expresso kaffe

59,00 kr
Dobbelt Chokoladekage
Fantastisk dejlig chokoladekage serveret
med vaniljeis og jordbær-relish

79,00 kr
Pandekager
Varme pandekager med hjemmelavet
jordbærsyltetøj og vaniljeis

69,00 kr
Gammeldaws æblekage
Flødeskum og ribsgelé

65,00 kr

Børnemenu
Nemos små fisk
Spættefilet serveret med håndskårne
kartoffelbåde og hjemmerørt remoulade
Tegn med tusser på papirsdugen - spørg efter
tusser

65,00 kr
Baloo’s middag
Husets hjemmelavede kartoffelmos med kød
Tegn med tusser på papirsdugen - spørg efter
tusser

65,00 kr
Is af en slags
Tegn med tusser på papirsdugen - spørg efter
tusser

39,00 kr

