
Frokost 11.00 – 17.00 
Lette retter 

 

Græskarsuppe med ristede hampefrø, creme fraiche, bacon og purløg 85 kr. 
 

Chili con carne vaffel med salat, crème fraiche og ærtemole 65 kr. 
 

Skagenstoast med surimi, laks, rejer, stenbiderrogn, citron og dild 110 kr. 
 

Quiche med spinat, rødløgsmarmelade og blandet salat 85 kr. 
 

Vegetaranretning med tærte, humus, risottokugle, salat, rødløgsmarmelade og brød 140 kr. 
 

Caesar salat med sprød kylling, romaine, parmesan, croutoner og dressing 145 kr.  

 
Aften 17.00 – 20.45 

 
Forretter 

Oksecarpaccio med parmesan, kæmpekapers, spæd salat og balsamico glace 95 kr. 
 

Græskarsuppe med ristede hampefrø, creme fraiche, bacon og purløg 85 kr. 
 

Skagenstoast med surimi, laks, rejer, stenbiderrogn, citron og dild 110 kr. 
 

Quiche med spinat, rødløgsmarmelade og blandet salat 85 kr. 
 

Brødkurv med hjemmebagt brød og pisket smør 25 kr. 
  
 

Hovedretter 
Grillet bøf af sirloin med estragonmayonnaise og kryddersmør, Pommes Anna og 
smørstegte grønsager 235 kr. 
 

Confiteret andelår med andesauce, råmarineret rødkålssalat, ribsgele og brasede 
kartofler 165 kr. 
 

Pandestegt laks med hvedekerner, citrus, lys hvidvinssauce, dildolie, friske krydderurter 
og smørstegte grønsager 175 kr. 
 

Vegetaranretning med tærte, humus, risottokugle, salat, rødløgsmarmelade og 
brød 140 kr. 
 

Caesar salat med sprød kylling, romaine, parmesan, croutoner og dressing 145 kr. 
 
(Ekstra hjemmebagt brød og pisket smør 25 kr.) 



Hele dagen 
Dessert 

 
Crème brulée med citron og kærnemælk 75 kr. 
 

Saftig krydret appelsin mandelkage med frisk vaniljecreme og bær 85 kr. 
 

Pavlova af vegansk marengs og skum med friske bær og frugt 85 kr. 
 

Risalamande, kirsebærsauce tilsmagt med rom og ristede mandler 70 kr. 
 
  

Nemo Burgere og fritter  

 
Okse med hjemmelavet ketchup, bacon, syltede agurker, kryddermayonnaise, tomat og 
frisk salat 110 kr. 
 

Crispy kylling med cheddar og estragon, syltede agurker, tomat og frisk salat 110 kr. 
 

Vegetarisk falafel med hampefrø, mangochutney, tomat, frisk salat og urtedressing 110 
kr. 
 

Pulled pork med coleslaw og hjemmelavet rødkål 110 kr. 
 
  
  

Snacks 

Buffalo style hot wings med hjemmelavet valgfri dip 85 kr. 
 

Sprøde fritter 45 kr. 
 

Fritter at søde kartofler 65 kr. 
 

Fritter med parmesan og timian 55 kr. 
 

Dybstegte risottokugler med hjemmelavet valgfri dip 65 kr. 
 

Croque monsieur 95 kr. 
 

Dip 
Hjemmelavet ketchup 
Kryddermayonaise 
Chilimayo 
Estragonmayonnaise 
Hvidløgsmayonnaise 
Mango chutney 
  
10 kr. 


