RA
ØKOLOGISK OKSETATAR (G) • 115

Californisk taco med et twist
Håndskåret oksemørbrad. Avocado tern rørt med forårsløg,
frisk koriander & chilimayo. Serveres på tortilla

TUN SASHIMI • 95

CALIFORNIA GRILL

&

A S I A N F AV O R I T E S

Certificeret og godt skåret
Hamachi sauce, syltet kinaradise & shiso

LAKSE SASHIMI • 95

Økologisk og godt skåret
Kitsami wasabi, ponzu & 7 spices

VEGETAR
FORRETTER
RØGET LAKS (L) • 105

Fra Nordatlanten til Københavns havn
Tyndt skåret røget laks, med græsk yoghurt rørt op i
hakket agurk, radiser & revet peberrod.
Dertil tynde skiver af grillet surdejsbrød

DAMPEDE BLÅMUSLINGER (G*-L) • 95 / 175
Drikfældige Moules Marinières
Blåmuslinger på en rus af Pernod. Dild, persille &
fennikel gør selskab med fløde & grøn chili

PIL-SELV-REJER (G*) • 115

250 gr. Søkogte rejer pillet så godt du kan.
Hjemmerørt mayo, citron & grillet surdejsbrød

KOKOSMÆLKSUPPE • 105

Vælg mellem rejer eller kylling, cremet lækkert ind.
Den kokosmælkbaserede thai suppe har simret længe,
så den er dejlig tyk og cremet.

SALT OG PEBER FRITERET BLÆKSPRUTTE (G) • 90
Ti-armet ren lykke
Serveres med frisk chili, forårsløg & sød chili sauce

TOMAT RISOTTO (L) • 105 / 175

Vegetarisk overload
Frisk babyspinat og økologiske tomater vendes i vegetar
risotto med revet parmesan. Masser af ristede
pinjekerner & basilikum fuldender jobbet

GRILLET SQUASH (L-N) • 95

Vegetarens våde drøm
Grillet gul og grøn squash med grøn salsa. Kørvel, koriander
& chili samt feta, ristede mandler & græskarkerner

GRILLET SURDEJSBRØD (L-G) • 75
Vores ynglings mad
Avocado, tomat & feta

VEGETAR BURGER (L) • 165

En rigtig øko-bøf, bare uden ko
Halloumi bøf lagt på en skive oksehjertetomat
i en brioche bolle smurt med avocado.
Snittet salat & rødløg. Til sidst toppet op med rødløgsmarmelade
& Harissa mayo dressing. Dertil økologiske fritter

GRILLEN
RIB-EYE 300 GR. (L*) • 195

De lækreste friterede rejer.
De lækreste friterede rejer med rigeligt chili mayo & sød chili sauce

Økologisk, velhængt & velfortjent.
Grillet som du vil have den. Økologisk smør,
rørt med masser af krydderurter & chili.
Grillede løgringe på toppen

SPRØDE SPARE RIBS (G) • 90

OKSEMØRBRAD 220 GR. (L*) • 235

SPRØDE REJER (G) • 95

BURGER
OKSEBURGER (L-G) • 185

Jyske aner & helt igennem økologisk
Oksekød fra Vendsyssel, grofthakket & trækulsgrillet sammen
med tykt skåret grillet bacon. Serveres på brioche bolle med
Vesterhavsost, tomat, salat & friske rødløg. Til sidst toppet op
med rødløgsmarmelade & Harissa mayo-dressing.
Dertil økologiske fritter.

RULLER
Stramt og lækkert rullet både ind & out, lige som vi kan lide det

SPICY TUN MED AGURK • 135

Avocado, sweet chili, forårsløg & 7 spices

WASABIMARINERET LAKS • 130
Avocado, agurk, sesamolie & grøn wasabi

SPRØDE REJER MED AGURK (G) • 140
Forårsløg chilimayo & Unagi sauce

SURF ´N´TURF (G) • 155

Sprøde rejer, agurk & teriyakimarineret okse

CALIFORNIA ROLL • 135
Krabbe, avocado & agurk

FRISK FORÅRSRULLE (G-N) • 85

Mynte, thai basilikum, koriander, peanut sauce & sød chili
Vælg mellem vegetar, rejer eller kylling

TILBEHOR
45 PR. STK

Lækker gris med håndtag
Først friteret og derefter vendt i spicy thai dip. Serveres med friske forårsløg

4 PANDEKAGER (G) • 95

Rul selv din egen and
Du får selv lov til at kombinere hvor meget eller hvor lidt du vil have i.
Serveres med andeconfit, sprødt skind, agurk, porre & hoisin sauce

FORÅRSRULLE MED KYLLING (G) • 85
Kylling pakket lækkert ind
Den lækreste kyllingefars med forårsløg & majs.
Til dyppelse serveres mango-chili dip

GYOSA 4 STK (G) • 100

Hjemmelavet fra start til slut
Dampet og stegt hjemmelavet dej med kylling, svinekød,
ingefær & sort eddike dip

SUI MAI 4 STK. (G) • 100

Svømmende himmerigs mundfulde
Dampede lækre hapsere med oksekød, kyllinge bouillon,
chili olie & friteret hvidløg

Kogt & stegt med økologisk smør,
løvstikke & frisk chili

KYLLING (L) • 185

Mix af forskellige økologiske tomater.
Frisk rødløg, basilikum & dressing

Gokket rundt i det nordjyske
Halv økologisk kylling fra Rokkedahl marineret med
salvie & citron. Hele bagte hvidløg

GRILLET LAMMERACK • 185

Mæ, si’r det lille lam
Marineret med rosmarin, timian & hvidløg
Serveret med krydderurte olie, citron & bagt hvidløg

DETOX SALAT • 135

Din krop vil elske dig for det.
Quinoa og crispy quinoa blandet op med strimlede rødbeder,
gulerødder. Skåret hjertesalat med avocado, toppet med
citron- og ingefær marineret tørret bærblanding

GRILLET ØKOLOGISK
KYLLINGEBRYSTSALAT (L-G) • 155

ØKO FRITTER
BROCCOLI

Med miso & sesam

SALAT (L-G)

Mix af hjertesalat & rød russisk grønkål
med vores egen Cæsardressing

QUINOA

Salat af strimlede rødbeder, gulerødder og
hjertesalat samt Avocado & spirer

BLACKENED COD • 195

SAUCER

Nænsomt fanget, grillet & lige foran dig.
Tun bøf marineret med Chemoula.
Lyngrillet med masser af krydderurter & koriander

Så kan vi heller ikke “kæle” mere for en fisk
Enkel, men helt fantastisk. Serveres med miso, sake & mirin

Først druknet, så grillet
Sukkerærter & forårsløg

11.30 - 16.00

TOMATSALAT

TUN • 185

TERIYAKI GLASERET OKSEKØD • 165

SALATER

KARTOFLER (L)

Økologisk, velhængt & mager
Grillet som du vil have den. Økologisk smør,
rørt med masser af krydderurter & chili.
Grillede løgringe på toppen

GRILLET HUMMER
1/2 HUMMER • 195 - 1/1 HUMMER (G*) • 350
Flækket halv hummer med klo & det hele.
Smurt godt ind i grøn chili salsa Verde &
grillet nænsomt. Dertil urtegrillet surdejsbrød

PIZZA

BEARNAISE SAUCE (L) • 25
PORTVINSSAUCE (L) • 25
HARISSA MAYO • 20
CHILI MAYO • 20

SWEET CHILI SAUCE • 20
SALSA VERDE • 20
KETCHUP • 20
MAYO • 20

DESSERT
DET HELT STORE “MESS” (L-G-N)

BACON (L-G) • 145

Pizza med dansk økologisk bacon
Vores egen tomat sauce, bøffel mozzarella,
krydderurter & marineret artiskok

(2 til 8 personer 75 pr. person)
Absolut noget der skal deles.
Forskellige yndlingsis bygget op med marengs & vafler.
Chokoladesauce og bær coulis. Friske bær & citronurteblanding

En anderledes cæsar salat
Kyllingebryst grillet på skindsiden, skåret & lagt på hele
hjertesalatblade. Strimlet russisk rød grønkål vendt i
cæsardressing. Toppet med parmesan & croutoner

LUFTTØRRET SKINKE (L-G) • 145

Pizza Bianca i en helt ny forklædning.
Bøffel mozzarella & friske figner. Skiver af sherry-eddike
marineret pære / rucola. Og naturligvis lufttørret skinke

GLASERET CHOKOMOUSSE BAR (L) • 105

CHOPPED SALAT (G) • 165

KANTARELLER (L-G) • 145

Så elegant som kvinden den er opkaldt efter.
Vegansk Pavlova med hindbær sorbet, friske bær &
Citronurte blanding

Vælg mellem rejer eller andeconfit, så heldig er du!
Mango, avocado, sukkerærter, broccoli, mynte,
thai basilikum & koriander

Mere vegetarisk bliver det ikke
Vesterhavsost & Bøffel mozzarella – smørstegte &
syltede kantareller ristet hvidløgsolie & krydderurter

KARTOFFEL & ØRREDROGN (L-G) • 145

L=Laktose G=Gluten N=Nødder // *= muligt at fravælge brød/smør
For info om andre allergener, spørg venligst personalet.

Kartoffelpizzaen i ny forklædning.
Vesterhavsost, kartoffelskiver med creme fraiche & purløg.
Og lige inden servering, de kolde ørredrogn & dild

Den ultimative flirt
Saltet karamel is & sprød honning

PAVLOVA HINDBÆR • 95

BELGISK VAFFEL (L-G) • 95

Syndefuld på den frelste måde
Økologisk vaffel med en hyldeblomstcreme,
hindbær coulis, friske bær, citronurte blanding &
chokoladesauce

