Forår i luften.

Forretter

Hjemmerøget Lammekølle
På bund på grønt. Hertil rå syltede havtorn samt forårskompot.
Serveres med spændende madbrød.

Pr. pers. 52,-

Tårn af Unghane
Toppet med grønne æbler.
Serveres med hjemmelavet chutney samt friske urter og skud.
Hertil spændende madbrød.

Pr. pers. 52,-

Forårs-laks samt pesto bagt torsk.
Serveres med grønt, urte marineret rejer samt sauce verte.
Hertil spændende madbrød.

Pr. pers 68,-

Hjemmelavet kyllingesalat
Med urter samt bacon.
Serveres i glas med grønt. Toppet med sprødt rugbrød,
Hertil rugbrøds chips samt madbrød.

Pr. pers. 48,-

Carparccio af dansk Ungkvægs mørbrad.
På bund af ruccola. Toppet med frisk høvlet parmesan,
syltede tranebær samt saltmandler.
Serveres med spændende madbrød.

Pr. pers. 62,-

Fuglene synger…..
Hovedretter

Helstegt Dansk ungkvægs filet.
Serveres med nødderistede kartofler samt svampesauce.
Hertil to af forårets grønne salater samt spændende madbrød.
Pr. pers. 158,-

Belinda’s lammegryde
Med urter, svampe samt drue.
Serveres med ristede kartofler, forårs saute samt lækkert madbrød.
Pr. pers. 138,-

Krydderurte marineret kalkun bryst samt helstegt kalvefilet.
Serveres med flødebagte kartofler samt græske kartofler.
Hertil 2 spændende salater med forårsgrønt,
dressing samt spændende madbrød.

Pr. pers. 158,-

Helstegt Dansk Lammesteg
Serveres med kartoffelkage, ristede petit kartofler samt skysauce.
Hertil forårs saute samt dagens flan.

Pr. pers. 168,-

Svampefarseret Dansk Oksemørbrad
Serveres medkartoffel/nødde tårn samt smør ristede
petitkartofler.Hertil dagens lækre salat samt timbale med forårets
grønt. Kraftig rødvinssauce.

Pr. pers. 210,-

De Søde Sager……
Dessert

Forårets Cheesecake
Vi tryller med bær, chokolade og ost.

Pr. pers. 52,-

Spændende ostebord
Udvalg af butikkens oste. Serveres med syltede nødder, spanske
figner, hjemmelavet kompot samt druer.
Hertil hjemmebag samt smør.

Pr. pers. 68,-

Hjemmelavet islagkage
På sprød bund af nødder, makroner samt chokolade.
Pyntet med bær, chokolade og fløde.

Pr. pers. 48,-

Kraftig Brownie
Med mormors hindbær.
Hertil blåbær parfait samt hindbær coulis.

Pr. pers. 58,-

Det lille påskebord.

Marineret sild serveres med æble-karrysalat.

Lun rødspætte filet med hjemmerørt remoulade samt citron.

Hjemme gravad laks.
Serveres med grønne asparges samt senneps dressing.

Rosastegt roastbeef
Serveres med grov senneps pickles samt peberrod.

Mørbrad ala Creme
Hertil surt.

Udvalg af butikkens oste,
Serveres med druer, spanske lækkerier samt grovkiks.
Pr. pers. 189,Lækkert frisk bagt rugbrød samt spændende madbrød. Hertil smør.

Min. 10 personer.

Det store påskebord.

Marineret sild serveres med æble-karrysalat.

Hjemmelavet kyllingesalat i karry toppet med urter samt sprød
bacon.

Laksetatar med peberrod samt kapers. Hertil chips af groft.

Braiseret svineskank i lage af Struer håndbrygs påskebryg samt
helstegt kalvefilet.
Serveres med påskens grønt samt langtidsbagte kartofler.
Hertil pebersauce.

Udvalg af spændende oste serveres med syltede nødder, abrikoser
samt druer. Hertil grov kiks.

Kraftig brownie toppet med forår.

Lækkert frisk bagt rugbrød samt spændende madbrød.

Pris. Pr. pers. 268,Min. 10 personer.

Påske / Forårs Tapas
Udvalg af butikkens spændende specialiteter.
spanske og italienske lækkerier.
Rørt laksetatar med rugbrødschips.
Unghane toppet med sprøde æbler.
Krabbetårn med avocado og spinat.
Serveres på fad med pesto, humus, oliven og andre sprøde snacks.
Spændende madbrød, hjemmebag samt sprøde chips.
Min. 8 personer.

pr. pers. 225,-

Påske/Forårs Stegebord.
Helstegt kødkvægs Culotte samt hvidløgs marineret Lammekølle.
Serveres med flødebagte kartofler samt fyldt bagt kartoffel.
Hertil to af forårets spændende salater, dressing samt rustikke
madbrød.
Min. 10 personer.

Pr. pers. 169,-

Forårets 3 retters menu.
Forret
Limfjordsskinken serveres med syrlig pæresalat samt råsyltede
tranebær.
Koldrøget Laks i forårs grønt. Hertil krebsehaler, sprødt grønt
samt sauce verte.
Serveres med rustikke madbrød samt smør.
Hovedret
Kongenshus Lammebov kølle samt Dansk ungkvægs filet.
Serveres med kartoffeltårn samt urte marineret petit kartofler.
Hertil kraftig rosmarin sauce.
Påskens grønt samt forårs flan.
Dessert
Hjemmelavet Islagkage
Med blåbær og chokolade.
Pyntet med forårets bær og knas.
Pris pr. pers. 285,Min. 10 personer.

Menuerne leveres i Marts, April samt Maj.
Ved spørgsmål eller særlige ønsker kontakt os da endelig på
23492398 eller 97840900
Kærligst Belinda
Gl. Amstrup Diner

