Med udsigt over det blå limfjordsvand

Aftenkort
kl. 18.00-21.00

Forretter

Hovedretter

Hvidvinsdampet blåmuslinger
- fløde - porre - citron - dild

kr. 98,00

Stegt og glaseret duebryst
pure - syltede kejserhatte druekompot - hakkede nødder

kr.118,00

Hokaido suppe
kr. 88,00
syrlig fløde - rodfrugts chips - friske urter

Desserter

Stegt helleflynder		kr. 248,00
urtesauce - lynstegte kartofler - kål cherrytomater - puré
Duet af gris
kr. 238,00
pommes kroket - timiansauce - svampe æbler - tranebær
Lammechops
kr. 258,00
rosmarinsauce - mos - bagt hvidløg tørret krydderurt

3 slags ost
knækbrød - kvædekompot - druer

kr. 118,00

Jordskokke symfoni
panna cotta - is - chips - syltet

kr. 98,00

Fyldt æble
vanilje - kanel - sprøde kys urter - is

kr. 88,00

Pinenhus schnitzel		kr. 208,00
med skysauce samt pommes saute
og wienerdreng

Til alle forretter serveres hjemmebagt
brød samt smør

Kan vi friste med et glas dessertvin?
Kranskop
Viognier Noble Late Harvest

Kr. 48,- pr glas

Kolde
drikkevarer

Limfjordsmenu
Fredage & Lørdage
2 retter kr. 328,00 pr person
5 retter kr. 478,00 pr person
Spørg tjeneren

Div. specialkaffe fra kr. 35,00
Irish Coffee kr. 58,00

Sodavand:
Coca Cola, Cola Zero, Fanta, Fanta
Zero, Sprite, Lemon, Dansk vand m/u
citrus, rød- citron- tonic vand
Lille: 		
Stor: 		
Kildevand:

Musik & Dans
ophold

Kaffe - The kr. 35,00
Varm Chokolade kr. 42,00

kr. 36,00
kr. 49,00
kr. 30,00

Livets fester

Øl:
Hancock Bryggeri: Black lager & alm.
Hancock
Tuborg bryggeri: Classic & alm. pilsner

3/2, 10/3, 31/3 og 14/4 2018
Pris pr person fra kr.

Kaffe og the

898,00

Lille fadøl:
Stor fadøl:

Velkomstdrink, 3 retter,

husets vine, øl og vand

kr. 40,00
kr. 58,00

ad libitum

Special øl:
Lille kr. 55,00
Stor kr. 75,00

Fra kr. 495,00

Værelser/Suiter • Spa • Minigolf/Legeplads • Strand • A la carte Restaurant • Konference
Ved madallergi - Er der noget, vi skal tage højde for, så lad os det vide
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