Forret:
Fiskesuppe
Cremet fiskesuppe med fyld af laks, sej, torsk og
muslinger, toppet med julienneurter af porre og
gulerod og grøn olie
Kr. 108,-

Laks – Fennikel

Sæson menu

Varmrøget laks med hjemmerørt urtemayo,
confiteret fennikel og pangatwill
Kr. 98,-

Forret:
Jordskokkesuppe

Hovedret:

Cremet Jordskokke suppe med ristede svampe,
syltet bøgehat og sprøde Jordskokke chips

Med ristede svampe, bagt pastinak og pastinak
pure, chips af små kartofler, grove fritter og
whiskysauce
Kr. 298,-

Forret eller Hovedret:
Svinekæber
Braiserede svinekæber på æble sauté med sauce af
fond med purløg hertil æble cruditet og sprød
rugbrøds twill

Hovedret:
Andebryst
Rosastegt andebryst med valnød paneret og
friteret selleri samt selleri pure, smørsauteret
grønkål, bagt brombærkompot, gratin kartoffel og
brombær glace

Desserter:
Thise Ost
Vesterhavsost og Blå Kornblomst fra Thise med
syltede abrikoser og hjemmelavet kernekiks

Chokolade - Appelsin
Lys chokolade terrine med appelsin sylt, appelsin
marengs, mynte is og nøddeknas
2 retter kr. 299,3 retter kr. 339,4 retter kr. 378,5 retter kr. 415,-

Oksemørbrad

Wienerschnitzel
Klassisk Wienerschnitzel 225g af kalveinderlår
serveret med pommes sauté, smørsauce samt
ærter og klassisk ”dreng”
Kr. 225,-

Færgekroens Stjerneskud
Pandestegt rødspættefilet, pocheret torskeryg,
røget laks, rejer, sauce verte, urtemayo samt
citron, anrettet på ristet franskbrød
Kr. 225,-

Himmerigsburger
200 g. grillet hakkebøf i lækker bolle med fyld af
salat, tomat, agurk, agurkesalat, syltede rødløg
samt sprød bacon, hertil grove pommes frites samt
aioli. Tilkøb: Ost kr. 5,Kr. 178,-

Dessert:
Vanilje Is
Hjemmelavet vaniljeis rullet i karamelliseret
hasselnød serveret med karamel sauce og
vaniljetwill
Kr. 88,-

Børnemenu (under 12 år)
Fisk og pommes frites

Solbær fragilitet

Pandestegt fiskefilet med pommes frites, gulerodsog agurkestave
Kr. 98,-

Solbærparfait mellem bløde fragilitet bunde og
chokolade ganache. Hertil solbær coulis og kys

Kylling nuggets

Kr. 98,-

Thise Ost – Radise
Vesterhavsost - Røget Bovbjerg og Blue Ocean,
hertil sprøde radise og syltede nødder
Kr. 108,-

5 nuggets med pommes frites, gulerods- og
agurkestave
Kr. 73,-

