VI ANBEFALER 3 STK. SELSKABSSMØRREBRØD PR.
PERSON ELLER 2 STK. LUKSUSSMØRREBRØD PR. PERSON

SMØRREBRØD
RUG
BRØD

FRANSK SELSKAB LUKSUS
BRØD
35,50,-

Marineret sild med løg & urter
Karrysild med hårdkogt æg, løg & urter

FISK

Stegt rødspættefilet med remolade & citron
Stegt rødspættefilet med mayonnaise, citron & håndpillede rejer
Stjerneskud af rødspættefileter med mayonnaise, citron,
håndpillede rejer, friske grønne asparges & caviart
Håndpillede rejer med mayonnaise, citron & friske grønne asparges
Ferskrøget laks med friske grønne asparges, tomat & grønt

ÆG & KARTOFFEL

Ferskrøget laks med røræg, tomat & grønt
Kogt æg med mayonnaise, lime & håndpillede rejer
Kogt æg med mayonnaise tomat & urter
Kogt æg med karrysalat, tomat & bacon
Snapsemad af æg, kartoffel, mayonnaise, marineret sild, løg & grønt
Kartoffelmad med mayonnaise & hjemmeristede løg
Kartoffelmad med mayonnaise & rå løg
Roastbeef med remolade, ristede løg, peberrod & agurkesalat
Roastbeef med bløde løg, agurkesalat & spejlæg
Flæskesteg med rødkål, agurkesalat & flæskesvær
Frikadelle med rødkål & agurkesalat
Frikadelle med kartoffelsalat & urter
Kogt skinke med italiensksalat & friske grønne asparges
Kogt skinke med røræg, tomat & grønt

KØD

Kogt skinke med tomat, løg & spejlæg
Kogt kalkunbryst med karrysalat, agurk & bacon
Dyrlægens natmad med sky, løg & grønt
Leverpostej med champignoner, rødbede & bacon
Rullepølse med sky, løg & grønt
Peberrullepølse med sky, løg & grønt
Hakkebøf med bløde løg & agurkesalat
Hakkebøf med bløde løg, agurkesalat & spejlæg
Tatar med pickles, peberrod, kapers, løg & æggeblomme
Mørbradbøf med bløde løg, svampe & agurkesalat

OST

Stærk ost med sky & løg
Mild ost med grønt

VEGANSK

Brie med grønt
Avocado med frisk chili, ristede mandler & grønt
Kartoffel med vegansk salviemayo, hjemmeristede løg & friteret salvie
Humus med agurk, syltede perleløg & grønt
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