CALIFORNIA GRILL

&

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

CHEF’S CHOICE

CALIFORNIA
FORRETTER
RØGET LAKS (L-G*) • 110

Røget laks med fennikel, æble, dild og sennep.
Hertil peberrodscremé & grillet surdejsbrød

GRÆSKARSUPPE (G*) • 105 / 165

Græskarsuppe med stegt græskar, kokosmælk, chili, purløg &
grillet brød

SALT OG PEBER FRITERET BLÆKSPRUTTE (G) • 90
Serveres med frisk chili, forårsløg & sød chili sauce

GRILLEN
RIB-EYE 300 GR. (L*) • 195

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

ØKO OKSEMØRBRAD 220 GR. (L*) • 235
Grillet som du vil have den. Økologisk smør,
rørt med masser af krydderurter & chili.
Grillede løgringe på toppen

ANDEBRYST • 185

SVAMPE RISOTTO (G*) • 115 / 175

Andebryst med confiteret lår.
Hertil honning/sichuan peber glace & chili

GRILLET SQUASH (L-N*) • 95

Marineret med rosmarin, timian & hvidløg.
Serveret med krydderurte olie, citron & bagt hvidløg

Svamperisotto med parmesanost, krydderurter,
spinat & brødkrummer
Squash med grøn salsa. Kørvel, koriander
& chili samt feta, ristede mandler & græskarkerner

TRÆT AF AT VÆLGE SELV,
PRØV KOKKENS
SPECIEL SAMMENSATTE MENU

ASIAN

GRILLET LAMMERACK • 185

FORRETTER

SAUCER
SPRØDE REJER (G) • 95

BURGER
OKSEBURGER (L-G) • 185

Økologisk hakkekød, grofthakket & grillet 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.

BEARNAISE SAUCE (L) • 25
PORTVINSAUCE (L) • 25
HARISSA MAYO • 20
CHILI MAYO • 20
SWEET CHILI SAUCE • 20
SALSA VERDE • 20
KETCHUP • 20
MAYO • 20

PIZZA
BACON (L-G) • 145

Vores egen tomat sauce, bøffel mozzarella,
krydderurter & marineret artiskok

PIZZA MED CONFITERET ANDELÅR (L-G) • 145

Pizza med confiteret andelår, bøffelmozzarella,
vesterhavsost, rødløg, spinat, honning med sichuan peber
og chili

SVAMPE (L-G) • 145

Vesterhavsost & Bøffel mozzarella – smørstegte &
syltede svampe ristet hvidløgsolie & krydderurter

KARTOFFEL & ØRREDROGN (L-G) • 145

Vesterhavsost, kartoffelskiver med creme fraiche,
rødløg & purløg. Og lige inden servering,
de kolde ørredrogn & dild

SALATER
11.30 - 16.00

DETOX SALAT (N)• 135

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

Kyllingebryst, skåret & lagt på hele
hjertesalatblade. Rødkål vendt i
cæsardressing. Toppet med parmesan & croutoner

SPRØDE SPARE RIBS (G*) • 90

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

4 PANDEKAGER (G) • 95

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

VEGETAR BURGER (L-G*) • 165

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

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

Den lækreste kyllingefars med forårsløg & majs.
Til dyppelse serveres mango-chili dip

TILBEHOR
45 PR. STK

GYOSA 4 STK (G) • 100

Dampet og stegt dej med kylling, svinekød,
ingefær & sort eddike dip

SIU MAI 4 STK. (G) • 100

GRATINERET KARTOFLER (G*)

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

TOMATSALAT

GRILLEN

ØKO FRITTER
BROCCOLI

TERIYAKI GLASERET OKSEKØD • 165

RØDKÅLSSALAT (N*)

Tun bøf med soya, yuzu, shiso & syltet ingefær

Økologisk vesterhavsost, fløde &
brødkrummer

Økologiske tomater.
Frisk rødløg, basilikum & dressing

Med miso, chili & sesam
Rødkålssalat med rucola, karamelliseret
hasselnødder, granatæble & balsamico

QUINOA

Sukkerærter & forårsløg

TUN • 185

SUSHI

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

SPICY TUN MED AGURK • 135

Avocado, sweet chili, forårsløg & 7 spices

DESSERT

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

SPRØDE REJER MED AGURK (G) • 140
BOATHOUSE MESS (L-G)
(2 til 8 personer 75 pr. person)
Absolut noget der skal deles.

Is, vafler, chokoladesauce, bærcouli og sorbet

LAKRIDS PARFAIT (L) • 85

Hvid Chokolade, marengs og syltede pære

Forårsløg chilimayo, avocado & Unagi sauce

SURF ´N´TURF (G) • 155

Sprøde rejer, agurk & teriyakimarineret okse

FRISK FORÅRSRULLE (G-N) • 85

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

VAFFEL (L-G) • 95

Økologisk vaffel med en citruscreme,
hindbær coulis, citronurte blanding &
chokoladesauce

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

