Limfjords Menu
Alle hovedretter er inklusiv fri salatbord

Rejecocktail

Serveres med hjemmebagt brød og dressing

Whisky Steak

200 gram bøf skåret af udvalgt mør Angus oksefilet.
Serveret med bbq-whiskeysauce,
valgfri kartoffel:
pommes frites/ bagt kartoffel/ krydrede kartoffelbåde
Vi laver også bøffer større + 40,00 kr. pr. 100 gram
NB. Husk stegegrader på bøffen.
Gennemstegt- Bøffen er helt ”død”
Mediumstegt- Bøffen er saftig og rosa indeni.
Rød- bøffen er blodig og rød indeni ”muhh”

Tá selv softice

Diverse toppings. Spis hvad du kan!!

2 retter Kr. 269,00
3 retter Kr. 299,00
Ønskes bearnaise, pebersauce, svampesauce +Kr. 15,Hvidløg og tzasiki +Kr. 15,Hvidløgsbrød eller ostebrød + Kr. 15,-

Forretter
Nachos Normales- Majstortillachips gratineret med ost.
Serveres med salsa og créme fraiche. Kr. 59,Nachos kylling - Majstortillachips gratineret med ost + stegt letkrydret kylling.
Serveres med salsa og créme fraiche. Kr. 69,Camarones.- 6 store tigerrejer stegt på grill, serveret med mangosalsa og ostehvidløgsbrød. Kr. 89,Snackkurv- Cheddar chilli nuggets, løgringe og mozzarella-stiks
Serveres med salsa og creme fraiche.
Single Kr.

49,- Double Kr. 69,-

Ekstra: Guacamole Kr. 15,-

Rejecocktail- Serveres med hjemmebagt brød og dressing. Kr. 89,Dampede Muslinger- 1/2 kg varme muslinger i skal med hvidvin og urter
Serveres med godt brød og urtecreme Kr. 79,Som hovedret- 1/1 kg muslinger. Med salatbar, brød og urtecreme. Kr. 169,-

Specialtilbud

Alle hovedretter er inklusiv fri salatbord
Tapastallerken- Den lette.

Dagens fisk, røget sæsonens vildt fra Erslev slagter, Thise økologisk ost og oliven.
Fri salatbar, pesto, krydderurtecreme og godt brød. Kr. 135,-

Tapasanretning - Som hovedret

Dagens fisk, charcuteri , Okse-mørbradbøf med løg, udvalgte oste og oliven
Chokoladebrownie og softice. Fri salatbar, pesto, urtecreme og godt brød. Kr.

235,-

Stjernekaster

2 pandestegte rødspættefileter, røget laks og rejer samt grønt.
Hjemmelavet kryddercreme og godt brød. Kr. 159,-

Limfjordens Cheese Burger.

200gr grillet og ostegratineret oksehakkebøf, bacon + grønt i brioche bolle, Kr.

Hertil pommes frites eller krydder kartoffelbåde og chillimayo Kr.

25,-

149,-

Specialiteter fra grillen.
Alle hovedretter er inklusiv fri salatbord

Din favorit bøf

Udvalgt mør Angus oksefilet serveret med dit valg af sauce, kartofler og
størrelse

Peberbøf

Udvalgt mør Angus oksefilet serveret med Madagaskar-peber og pebersauce, vælg kartoffel og
størrelse

Hvidløgsbøf

Udvalgt mør Angus oksefilet serveret med hvidløg og tzasiki, valgfri sauce og kartofler, vælg
størrelse

Størrelser:
200 gram Kr. 225,00
300 gram Kr. 265,00
400 gram Kr. 305,00
NB. Husk stegegrader på bøffen.

Gennemstegt- Bøffen er helt ”død”
Mediumstegt- Bøffen er saftig og rosa indeni.
Rød- bøffen er blodig og rød indeni ”muhh”

Surf’N Turf

Udvalgt mør Angus oksefilet serveret med grillet 1/2 hummer og
kryddersmør.
Vælg størrelse og kartofler og sauce

200 gram Kr. 305,00
300 gram Kr. 345,00
400 gram Kr. 385,00
Kyllingebryst

180 gram kyllingebryst, serveret med valgfri sauce og kartoffel

Kr. 149,00

Big Mamma

300 gram hakkebøf, serveret med valgfri sauce og kartoffel

Kr. 159,-

Valgfri kartoffel: Krydder kartoffelbåde, bagt kartoffel, pommes frites.
Valgfri sauce: Bearnaise-, Whiskey-, Pebersauce Kr. 0,00 eller Svampesauce Kr. 15,00

Extra specialiteter fra grillen
Alle hovedretter er inklusiv fri salatbord

Black Angus, USA

Utrolig mør og smagfuld steak af amerikansk oksefilet, serveret med fedtkant. Vælg størrelse, sauce og
kartoffel

175 gram Kr. 249,00
250 gram Kr. 279,00
350 gram Kr. 329,00
450 gram Kr. 369,00

Oksemørbrad Steer, New Sealand

Steak af oksemørbrad fra udvalgt kødkvæg. Væl lg størrelse, sauce og kartoffel.

.

175 gram Kr. 249,00
250 gram Kr. 289,00
350 gram Kr. 339,00

Oksemørbrad, Økologisk Galloway, Agger Tange DK
Lokalt, lækkert, mørt og smagfuldt.. Vælg størrelse, sauce og kartoffel

100 gram Kr. 195,00
200 gram Kr. 285,00
300 gram Kr. 365,00

Valgfri kartoffel: Krydder kartoffelbåde, bagt kartoffel, pommes frites.
Valgfri sauce: Bearnaise-, Whiskey-, Pebersauce Kr. 0,00 eller Svampesauce Kr. 15,00

Desserter
Tá selv softice

Diverse toppings. Spis hvad du kan!!
.

Kr. 39,00

Belgisk vaffel

Serveres med softice, friske frugter og
valgfri sauce( chokolade, jordbær, caramel)

Kr. 45,00

Pandekager

”Blødende” Chokoladekage

Kr. 49,00

Kr. 55,00

Serveres med softice, frugter og chokoladesauce

Serveres med softice og frugter

Børne Menu
Til børn op til 12 år

Vælg :
Kyllingenuggets med pommes frites
Røde pølser med pommes frites
Fiskefilet med pommes frites
200 gram hakkebøf med pommes frites

Kr. 89,00
100 gram oksesteak med pommes frites og
bearnaisesauce

Kr. 99,00
Alle retter er inklusiv fri softice med toppings

Fri salatbar i forbindelse med menu

Kr. 20,00

