
morgenmad
serveres mellem 8.00 - 11.00

1 ost, pålæg, marmelade, frugt og grønt
græsk yoghurt med hjemmleavet mûsli og sirup
juice / mælk, kaffe / te
hjemmebagt brød og smør 72,-

morgenmad side-orders:

a æg og bacon 28,-
b røget laks med asparges 28,-
c pandekager med sirup 28,-
d bobler 35,-
e Cafe Moda´s Bjæsk 35,-



frokost
bordet dækkes mellem 11.00 - 16.00

smør-selv-brød sedlen…:

2 ostemaden: brieost, skiveost og skimmelost
årstidens grønt og frugt. Hertil pesto og marmelade 68,-

3 kartoffelmaden: kogte kartofler og friske tomater
hjemmelavet urtemayonnaise og agurkerelish 68,-

4 pølsemaden: spegepølse, lufttøret skinke og roastbeef
frisk grønt, hjemmelavet surt og remoulade 82,-

5 hønsesalaten: kogte høns i salat
æble, selleri, asparges og let mayodressing 
hertil sprødstegt bacon og friske salater 82,-

6 fiskefrikadellen: fiskefrikadeller med remoulade
sukkersyltede tranebær, sprøde grøntsager og salat 88,-

7 laksen: røget laks med æggestand og asparges
hertil hjemmelavet rævesauce og frisk grønt 88,-

8 frokostbordet: (min 2 personer)
————en variation over menukortet————
Ost, pålæg, fisk og fugl. Surt, sødt, frugt og grønt
herefter serveres dagens kage med kaffe / te      pr. pers. 180,-

   alle serveringer bliver fulgt til bords af vores økologiske hjemmebagte brød



snacks, to-go og drikkevarer
hele dagen

9 nachos, guacomole, salsa og ost 52,-
10 oliven, brød og hjemmelavet pesto 52,-

11 dagens kager, is og desserter ——  spørg tjeneren —— 35,-

hjemmebagt to-go…:
brød 32,-
rugbrød 38,-
kaffe 25,-

drikkevarer
Skagen Øl div. 45,-
sodavand 25,-
saft 25,-
vand 15,-

kaffe 25,-
te 25,-
varm kakao 25,-

         
portvin 35,-
whisky 35,-
cognac 35,-
div. avec 35,-



selskabsmenu / overnatning

keramik og kager

dekorering af keramik (efter sæson)
kaffe/the/kakao og dagens kage 150,-

Fødselsdags / selskabsmorgenmad

morgenmad:
ost, pålæg, marmelade, frugt og grønt
græsk yoghurt med hjemmlavet mûsli og sirup
juice / mælk, kaffe / te
hjemmebagt brød og smør  72,-
+laks, æg/bacon, pandekager 139,-
+bobler 159,-

Fødselsdags / selskabsfrokost

frokostbord:
ost, pålæg, fisk og fugl. Surt, sødt, frugt og grønt
hjemmebagt brød og smør
herefter serveres dagens kage med kaffe / te 180,-
+bobler 199,-

Overnatning

tjeck in kl. 14.00 tjeck ud kl 11.00
overnatning 1 pers incl morgenmad   750,-
overnatning 2 pers incl morgenmad 1100,-

xtra overnatning pr hus   750,-
xrra opredning   350,-



vinkort
hvide:

Domaine de Pellehaut 2018 11 %, Bordaux
Frisk vin bestående af en blanding af chardonnay og sauvignon
blanc, colombard, gros e, petit manseng.
frisk, syrlig og fyrig pr. glas 35,- pr fl. 148,-

Vianus DOC 2018 13,5 %, Piemonte
100 % arneis drue. Lagret på ståltanke i 4 - 6 mdr. og derefter
tappet på flaske. frisk, frugtig med smag af citrus.
Nydes til fisk eller lyst kød pr fl. 178,-

røde:

Pescarpa Famiglia 2017 13,5 % , Pugile 100 % primotivo.
Original versionen af den californiske zinfandel drue. En let vin
med go duft og druesmag pr. glas 35,- pr fl. 148,-

Moliss DOCG 2016 15 %, Piemonte
100 % barbera drue. Fermenteret på ståltanke og lagret på 
egefade. Smag af mørke bær, passende syre og velintegreret 
fadsmag. Til mørkt kød og oste pr fl. 178,-

bobler:

Rose’. Domaine de Pellehaut 2018 12 %, Bordaux
Med hovedvægt af syrah, smages druerne merlot, tannat
og cabernet. frisk og sommervenlig. pr. glas 35,- pr fl. 148,-

Brut. Quattro, vino spumante brut 2019 13 % Piemonte
40 % barbera, 40 % pinot noir, 20 % chardonnay. Barbera er 
fadlagret i 6 mdr, pinot noir og chardonnay på ståltank.
Herefter 18 mdr på flaske. pr. glas 35,- pr fl. 160,-

Champagne Alexander Bonne’t, perle rose brut, 12,5 % 
100 % pinot noir drue
frugtet, syreholdig og skarp pr fl. 368,-

Champagne Alexander Bonne’t, cuve’e douceur demi-sec, 12,5 %
ren Pinot noir drue
dyb, syreholdig og rund pr fl. 368,-


