
Velkommen
Til  Restaurant Lynetten

Hos Restaurant Lynetten ønsker vi at give alle en god
oplevelse. Derfor gør vi en dyd ud af høflig betjening og
serverer lækker mad til fornuftige priser.

Husk at vi også afholder selskaber - så står du og skal
holde et selskab i hyggelige omgivelser, er Lynetten det
oplagte valg. Vi sammensætter arrangementet efter jeres
ønsker og vil gøre vores bedste for at give jer en
uforglemmelig oplevelse. Vi modtager selskaber på op til
200 personer.

Åbningstider
Ring på 32960055

Alle hverdage 11-21:30
Weekender 10-21:30

Kontakt os på tlf: 60174832 eller via info@restaurantlynetten.dk

(V) - fås som vegetarisk



Frokost
11-17

Godt og dansk

HÅNDMADDER +
HØJTBELAGT SMØRREBRØD

HÅNDMAD 1 stk  •  27,-

HÅNDMADDER 3 stk  •  69,-

Uspecificeret - efter kokkens valg

Uspecificeret - efter kokkens valg

Alt vores smørrebrød serveres med
friskbagt rugbrød

HJEMMELAVET HØNSESALAT  •  74,-
Toppes med sprød bacon og ristede svampe

 TATAR •  74,-
Rørt tatar serveret med behørigt garniture og toppet

med karse

SILDETALLERKEN  •  89,-
Hvide sild og karrysild serveret med kapers, løg og

kogte æg

LUNE STEGTE SILD  •  74,-
Toppet med kapers, løg, rødbeder og sennep

FISKEFILET MED REJER •  79,-
med asparges, mayonnaise og caviart

ÆG OG REJER  •  74,-
Serveres med caviart, dildmayonnaise og

citron. Toppet med urter og tomat

FISKEFILET MED REMOULADE  •  74,-
Serveres  med hjemmerørt remoulade og citron

Serveres  med sky og rom 

Husk at finde os på Facebook
Restaurant Lynetten

FRIKADELLER •  74,-
Lune frikadeller serveret surt

( pandestegt for kr. 30,- ekstra )

( pandestegt for kr. 30,- ekstra )

GAMMEL OST  •  74,-

Frokost platte
Min. 2 personer - Pris pr person 169,-

Karrysild med æg, hvide sild med kapers og løg,
hønsesalat med bacon, æg/rejer, fiskefilet med

hjemmerørt remoulade samt brie

Snapsesættet - 80,- pr. person 
2 cl. Rød Aalborg

2 cl. Brøndum
2 cl. Linie 

KARRYSILD  •  74,-
Toppet med kapers, løg og  kogte æg

 HAKKEBØF •  89,-
Lun hakkebøf serveret  med bløde løg, spejlæg og

rødbeder

Alt hakket kød  gennemsteges, med mindre andet
ønskes - dette jvf. fødevarestyrelsens  anvisninger.



VARME FROKOSTRETTER

STJERNESKUD  •  144,-

KLASSISK PARISERBØF 200gr.  •  149,- (V)

Er du sulten?

Hjemmepaneret rødspættefilet, fiskefilet, rejer,
asparges, mild dressing, lakserogn, dild og citron

Serveres med æggeblomme, revet peberrod,  kapers,
rødløg, rødbeder samt pickles

LYNETTEN BURGEREN  •  134,- (V)
Serveres i friskbagt bolle med 200 gr. bøf,

 toppet med syltede agurker, løg, agurk, tomat, ost,
bacon og løgringe. Serveres med vores hjemmeskårne

fritter med mild chilimayo.

HØNSESALAT MED BACON •  99,-

Husk at finde os på Facebook
Restaurant Lynetten

Lidt sprøde fritter
SPRØDE FRITTER  •  30,-

Sandwich

KOLDRØGET LAKS•  104,-TATAR FRITES  •  129,-

BØFSANDWICH •  105,-

Rørt tatar serveret med fritter og chilimayo

Klassisk bøfsandwich med bløde løg, syltet agurk,
remoulade, ketchup, ristede løg og brun sovs

Fritter • 25,-

Alle vores sandwich serveres i
foccaciabolle med friske grøntsager og

behørigt garniture - samt fritter og
chilimayonnaise

Sandwich to-go 
Valgfri sandwich // Kr. 70,-

DAGENS SUPPE • 95,-
Spørg din tjener for dagens suppe

 LYNETTEN ÆGGEKAGE • 95,-
,-Æggekage toppet med tomat, krøl bacon og purløg -

hertil sennep og rugbrød

Alt hakket kød  gennemsteges, med mindre andet
ønskes - dette jvf. fødevarestyrelsens  anvisninger.



Aften
17-21

En dejlig start
FORRETTER

 TATAR•  79,-

Meget sulten...

HOVEDRETTER

KLASSISK PARISERBØF 200g •  149,- (V)

STJERNESKUD  •  149,-

Serveres med æggeblomme, revet peberrod, kapers,
rødløg, rødbeder samt pickles

Bestående af  dampet rødspættefilet, fiskefilet, rejer,
hvide asparges, mild dressing samt lakserogn, dild og

citron

HAKKEBØF 200g  • 134,- (V)
Serveres med bløde løg, kartofler, brun sovs og spejlæg

LYNETTEN BURGER  •  139,- (V)
Serveres i friskbagt bolle med 200 g bøf

 Toppes med syltede agurker, løg, agurk, tomat, ost,
bacon og løgringe. Serveres med vores hjemmeskårne

fritter med mild chilimayo

WIENERSCHNITZEL 200g  •  199,-
Serveres med brun sovs, ærter, kapers, benfri sild,

friskhøvlet peberrod samt brasede kartofler

HELSTEGT RØDSPÆTTE  •  199,-
Serveres med grønne asparges, peberrod, kapers, grillet

citron og brunet smør - hertil persille kartofler

DAGENS RET  •  89,-
Skifter dagligt - spørg enten din tjener eller se på tavlen

LYNETTEN REJECOCKTAIL  •  69,- 
Klassisk rejecocktail med rød dressing, rejer, asparges

og caviart

Rørt tatar serveret med behørigs garniture

Fås som hovedret med fritter til 135,-

Tilkøb til hakkebøffen; ekstra spejlæg
15,- / ekstra bøf 45,-

Der serveres stegt flæsk hver onsdag
til 89,- (ad libitum + 35,-)

få 300g bøf + 25 kr.

Husk at finde os på Facebook
Restaurant Lynetten

BØFSANDWICH •  115,- 
Klassisk bøfsandwich med bløde løg, syltet agurk,

remoulade, ketchup, ristede løg og brun sovs

Fritter • 25,-

Ønskes der en større portion dagens ret,
kan dette tilkøbes for kr 30,-

FRIKADELLER • 134,- 
3 frikadeller serveret med kartofler, sovs og surt

 HERREGÅRDSBØF• 134,- 
Hakkebøf med kartofler, bearnaise og ærter

DAGENS SUPPE •  69,-
Spørg din tjener for dagens suppe

Fås som hovedret til 125,-

 LYNETTEN ÆGGEKAGE • 120,-
,-Æggekage toppet med tomat, krøl bacon og purløg -

hertil sennep og rugbrød

Alt hakket kød  gennemsteges, med mindre andet
ønskes - dette jvf. fødevarestyrelsens  anvisninger.



DESSERTER

BANANA SPLIT  •  75,-
3 kugler is, banan, flødeskum, chokoladesauce og

vaffel

Tag et kig på vores kagemontre - her
vil mindst være en hjemmelavet kage

Mangler der noget til
børnene?

BØRNEMENU

1 stk. FISKEFILET  •  59,-
Serveres med grøntsagsstænger, håndskårne fritter og

hjemmerørt remoulade

1 stk. SPAGHETTI BOLOGNAISE  •  59,-

Såfremt andre ting fra kortet ønskes
til børnene - så spørg tjeneren

Børneretter er for børn og serveres
ikke til personer over 18 år.

Lidt til den søde tand?

Husk at finde os på Facebook
Restaurant Lynetten

KUN FOR BØRN

DAGENS KAGE  •  DAGSPRIS

CREPES SUZETTE•  75,-
Klassisk crepes suzette, mandelflager og is

VEGANSK IS •  65,-
Vores egen veganske is - toppet med friske bær 

( spørg tjeneren for dagens variant af is )

GAMMELDAGS ÆBLEKAGE •  75,-
Æblegrød, rasp, flødeskum og mandler



LÆSKEDRIKKE

SODAVAND  •  29 / 49,-

JUICE  •  27 / 47,-

Pepsi, Pepsi max, Faxe kondi med flere

Appelsin eller Æblejuice

RYNKEBY •  29 / 55,-

HJEMMELAVET LEMONADE  •  59,-

Hyldeblomst eller æblemost

Fås med passionsfrugt og lime eller med syltet ingefær,
mynte og lime

Filtreret vand. Serveres
ved tre grader. Fås med og uden brus.

Til tørsten

GLAS MÆLK  •  10 / 20,-

THOREAU VAND  •  27 / 44,-

VARME DRIKKE
ESPRESSO  •  20,-

CAFÉ LATTE DB. SHOT •  44,-

CAFÉ AMERICANO  •  25,-

CAFÉ AU LAIT  •  38,-

Alle former for take-away kaffe 30,-

THE  •  25,-

VARM KAKAO  •  35,-

EKSTRA ESPRESSO SHOT  •  10,-
IRISH COFEE  •  49,-

RØDVIN

HUSETS GLAS  •  55,-

HUSETS 1/1  •  198,-
INTINERA, PRIMITIVO •  245,-

11'TH HOUR. ZINFANDEL  •  350,-

HUSETS GLAS  •  55,-

LONG DRINKS

VODKA 4CL / 1/1  •  40 / 400,-
WHISKY 4CL / 1/1  •  40 / 400,-

ROM 4 CL / 1/1  •  40 / 400,-

GIN 4CL / 1/1 •  40 / 400,-

HVIDVIN

HUSETS 1/1  •  198,-
TERRAZZE, PINOT GRIGIO •  245,-

HERRINGBONE, SAUVIGNON BLANC•  350,-

Husk at finde os på Facebook
Restaurant Lynetten

SNACKS
KIMS CHIPS ELLER PEANUTS• 25,-

CAPPUCCINO DB. SHOT  •  44,-



ØL PÅ FAD

LYNETTEN PILSNER  •  29 / 54,-

LYNETTEN CLASSIC  •  29 / 56,-

LYNETTEN DARK  •  29 / 54,-

FLASKEØL

HØKER BAJER  •  29,-

HØKER CLASSIC  •  29,-

GAMBRINUS  •  29,-

TUBORG  •  29,-

SNAPS

RØD AALBORG 2CL / 1/1  •  29 / 550,-

BRØNDUM 2CL / 1/1  •  29 / 550,-

LINIE AQUAVIT 2CL / 1/1  •  34 / 650,-

O.P. ANDERSON 2CL / 1/1  •  34 / 650,-

SPIRITUS

FERNET BRANCA  •  29,-
GAMMEL DANSK  •  10,-

COGNAC VS  •  45,-

BAILEYS •  45,-

Husk at finde os på Facebook
Restaurant Lynetten

Du er velkommen til at tage en menu med

dig!


