
MORGENMENU

Lørdag & søndag kl. 10-15 
(Vores Brunch buffet går på sommerferie fra 1. maj - 30. aug :)) )

 Klimts Brunch Buffet 
Røræg, sprød tørsaltet bacon, landskinke, rullepølse, spegepølse, diverse 

oste, græsk yoghurt med mysli samt hjemmelavet bærkompot, friske salater, 
pandekager, frisk frugt, fri filterkaffe, te og meget mere - 149 kr.

(Børn under 11 år halv pris)

Hverdage kl. 10-15, weekends kl. 12-15

 Morgenmad 
Klimt Brunch

Ovnbagt æg, tørsaltet bacon fra Hallegaard, ristet pølse fra Bornholm 
med hjemmerørt sennep, Hallegårdsskinke, økologisk ost fra Thise, 

drænet yoghurt med mysli & kompot, frisk frugt, hjemmelavet amerikanske 
kærnemælkspandekager med råsyltede bær. Serveres

med hjemmelavet brød, smør og hjemmelavet marmelade - 139 kr.

Vegetar Brunch
Ovnbagt æg, rugbrød med avocadocreme, mini kikærteburger. Økologisk ost 
fra Thise, yoghurt med mysli & kompot, frisk frugt, hjemmelavet amerikanske 

kærnemælkspandekager med råsyltede bær. Serveres med hjemmelbagt brød, 
smør og hjemmelavet marmelade - 139 kr.

Omelet vegetar
Med ost og grøntsager serveres med grøn salat - 79 kr.

Omelet bacon
Med ost, løg og kartoffel serveres med grøn salat - 89 kr.

Avocadomad 
Hytteost, salat og frisk salat - 69 kr.

Ostemad
 Friskbagt øko. rugbrød, med økologisk ost fra Thise - 49 kr.

Vælg 
3 retter  

fra aftenkortet
- 269 kr.

Vælg 
3 retter  

fra aftenkortet
- 269 kr.



FROKOSTMENU

Alle dage kl. 12-15

 Smørrebrød 
Kartoffelmad m. frisk grønt

Kogte æg, kartofler, radise, purløg, syltet agurk, brøndkarse, ristet løg, og 
hjemmelavet urtemayo. Serveres på friskbagt øko. rugbrød - 69 kr.

Rejemad
Kogte æg. Hjemmelavet mayonnaise, kaviar, crudite, citron & dild

Serveres på friskbagt øko. rugbrød - 69 kr. 

Gratineret rødspætte  
Rødspætte med hjemmerørt remoulade, kapersfrugter, salat, tomater & citronolie, 

Serveres på friskbagt øko. rugbrød - 79 kr.

 Salater 
Salade Chevre Chaud

Gratineret gedeost på ristet brød, grøn salat, honning & valnødder - 119 kr.

Honningristet kylling
Avocado, cherrytomater, agurk, crudite, løg, vinaigrette og pinjekerner - 119 kr.

Kæmperejesalat
Avocado, tomat, agurk, syltet løg, crudite, pinjekerner, & vinaigrette - 129 kr. 

Vesterhavssalat
Plukket røget laks, hjertesalat, cherrytomater, agurk, ost, crouton,  

citronsaft & frisk urter - 129 kr.

 Burgers 
Klimt vegetarburger

Bøf af knoldselleri, stegt aubergine, pestodressing & trøffelfritter - 129 kr.

Klimt cheeseburger
Cheeseburger m. bacon, aioli og trøffelfritter - 139 kr.

 Suppe 
Dagens suppe - 69 kr.

 Dessert 
Dagens kage - 39 kr.

Vælg 
3 retter  

fra aftenkortet
- 269 kr.

Vælg 
3 retter  

fra aftenkortet
- 269 kr.



AFTENMENU

Alle dage kl. 16-22

 Forretter 

Dagens suppe - 69 kr.

Stegte portobellosvampe
Selleripuré, syltede løg, & persilleolie - 69 kr.

Bornholmsk ost og pølse
Bornholmsk ost og pølse serveret med hjemmerørt sennep  

& karamelliserede nødder - 85 kr.

Oksecarpaccio
Rucolasalat, rød peberfrugtcoulis, parmesan, balsamico & pinjekerner - 89 kr.

Laksetatar
Tatarsovs, rodfrugtchips, kapers, crudité & løg - 99 kr.

Dampet blåmuslinger
Flamberet i hvidvin, gulerod, dild, & fennikel - 110 kr.

Salade Chevre Chaud
Gratineret gedeost på ristet brød, grøn salat, honning & valnødder - 119 kr.

Kæmperejesalat
Avocado, tomat, agurk, syltet løg, crudite, pinjekerner, & vinaigrette - 129 kr.

Vælg 
3 retter  

fra aftenkortet
- 269 kr.

Vælg 
3 retter  

fra aftenkortet
- 269 kr.



AFTENMENU

Alle dage kl. 16-22

 Hovedretter 
Karamelliseret spidskål

Med blomkålspuré, gulerødder, nødder & urter - 139 kr.

Unghanebryst
Stegte rodfrugter, spinatpuré, estragonsauce & bagte grøntsager - 169 kr.

Dagens fisk
Selleripuré, bagte grøntsager, hvidvinssauce & kartofler - 169 kr.

220 gr. Tournedos
Rodfrugtpuré, grønsagssauté, svampe, ristede kartofler og hjemmelavet rødvinssauce 

- 199 kr.

Lammekrone
Serveres med bagte blommer, grøntsager og hjemmelavet timiansauce - 199 kr.

220 gr. Entrecote
Bagt løg, cherrytomater, løgpuré, Fondant kartofler og  

hjemmelavet bearnaisesauce - 229 kr.

 Burgers 
Klimt vegetarburger

Bøf af knoldselleri, stegt aubergine, pestodressing & trøffelfritter - 129 kr.

Klimt cheeseburger
Cheeseburger m. bacon, aioli og trøffelfritter - 139 kr.

 Dessert 
Pandekage

Med vaniljeis, frugt, chokoladesovs, flødeskum & valnødder - 69 kr.

Gateau Marcel
Serveres med passionsfrugt & is - 69 kr.

Vælg 
3 retter  

fra aftenkortet
- 269 kr.

Vælg 
3 retter  

fra aftenkortet
- 269 kr.


