Frokost

Fra kl. 11 til 15

Pariserbøf med tilbehør ���������������������������������������������������������������������� 118,Stjerneskud med rejer, citron og dild ��������������������������������������������������� 128,Fish and chips ���������������������������������������������������������������������������������� 109,2 fiskefileter med remoulade og rugbrød ��������������������������������������������� 75,Krukke med hønsesalat og bacon og franskbrød����������������������������������� 75,Nachos med crispy kylling, cedderostsovs, salsa, guacamole og jalapenos� 98,-

Burger/sandwich

Serveres hele dagen

Huset burger med en 250 g saftig hakkebøf med ost, bacon,
sprød salat, tomat, syltede rødløg, agurkesalat og salatmayo�������������� 138,Mexikansk burger med en 250 g saftig hakkebøf med ost, salsa,
guacamole, nachos, jalapenos, og sprød salat ����������������������������������� 138,Flæskestegsandwich med hjemmelavet rødkål, agurkesalat
og salatmayo������������������������������������������������������������������������������������� 98,Marielystburger med en 250 g saftig hakkebøf med bløde løg,
bacon, bearnaisecreme, agurkesalat, tomat og sprød salat����������������� 148,Kyllingeburger med crispy kyllingestykker, bacon, sprød salat, tomat,
syltede agurker, syltede rødløg og salatmayo��������������������������������������� 128,Veganerburger med selleribøf, sprød salat, tomat, syltede rødløg,
agurkesalat og krydderolie����������������������������������������������������������������� 119,Laksesandwich med røget laks, brie, æble, sprød salat, syltede rødløg
og kryddermayo��������������������������������������������������������������������������������� 138,Fiskeburger af sejfilet i øldej med sprød salat, æbler, syltede rødløg,
tomat og kryddermayo����������������������������������������������������������������������� 138,Tilkøb (kun ved køb af burger/sandwich)
Pomfritter ������������������������������������������������������������������������������������������ 20,Kryddermayo�������������������������������������������������������������������������������������� 5,Remoulade���������������������������������������������������������������������������������������� 5,-

Salater

Serveres hele dagen

Kyllingesalat a la Sømærket (crispy kylling)������������������������������������������ 98,Laksesalat med æble, syltede rødløg og krydderdressing ��������������������� 118,-

Forretter

Fra kl. 17

Bruschetta med tomat, ost og hvidløg ������������������������������������������������� 78,Lakseroulade med sprød salat, citronperler, rejer og krydderdressing����� 98,Røget torsk med sennepscreme og marinerede urter����������������������������� 88,-

Hovedretter

Fra kl. 17

Coloradosteak (husets specialitet) hjemmelavet lun bernaisesovs,
pomfritter og dagens salat mindst 2 personer, pr. person�������������������� 168,Wienerschnitzel med brasede kartofler, skysovs, ærter og dreng ����������� 198,Luksus stjerneskud med rejer og røget laks������������������������������������������� 198,Hvidløgssteak med dagens grønt, kartoffel og skysovs��������������������������� 198,Ribeye med hjemmelavet bernaisesovs, dagens grønt og kartofler��������� 228,Peberbøf med dagens grønt, kartofler og pebersovs ����������������������������� 218,-

Desserter

Spørg efter dessertkort

Børneretter

Serveres hele dagen

Kylling nugges med pomfritter og remoulade ��������������������������������������� 69,Fiskefilet med pomfritter og remoulade������������������������������������������������� 69,Pomfritter med remolulade������������������������������������������������������������������� 40,Pølser fra pølsevognen må spises indenfor (kun børn)

