Frokost

Fra kl. 12 til 16

Pariserbøf med tilbehør ���������������������������������������������������������������������� 118,Stjerneskud med mayo og rød dressing ���������������������������������������������� 118,Fish and chips ���������������������������������������������������������������������������������� 98,-

Burger/sandwich

Serveres hele dagen

US burger med en saftig hakkebøf (250 g),
sprød salat, tomat, syltet rødløg, agurkesalat og salatmayo �������������� 108,Husets burger med en saftig hakkebøf (250 g), cheddarost,
sprød bacon, syltet rødløg, tomat, sprød salat og salatmayo�������������� 138,Mexikansk burger med saftig hakkebøf (250 g), ost, krydret salsa,
guacamole, jalapeño, nachos og sprød salat ���������������������������������� 128,Marielystburger med en saftig hakkebøf (250 g), bløde løg,
bearnaisecreme, bacon, sprød salat, agurkesalat og tomat �������������� 148,Kyllingeburger med stykker af chrispykylling, bacon, sprød salat,
tomat, agurkesalat og salatmayo������������������������������������������������������ 118,Vegi burger med sprødstegt selleribøf, salat, tomat, agurkesalat,
syltet rødløg og salatmayo��������������������������������������������������������������� 109,Veganer burger med selleribøf, salat, tomat, syltet rødløg, agurkesalat
og krydderolie �������������������������������������������������������������������������������� 109,Laksesandwich med røget laks, brie, æbler, sprød salat,
syltet rødløg og salatmayo��������������������������������������������������������������� 128,Flæskestegssandwich med hjemmelavet rødkål og agurkesalat ������������ 98,Nachos, crispy kylling med ost, jalapeño, guacamole og salsa��������������� 88,Tilkøb kun ved køb af burger/sandwich
Pomfritter ������������������������������������������������������������������������������������������ 20,Bådkartofler �������������������������������������������������������������������������������������� 25,Kryddermayo�������������������������������������������������������������������������������������� 5,Remoulade���������������������������������������������������������������������������������������� 5,Søde fritter ���������������������������������������������������������������������������������������� 25,-

Salater

Serveres hele dagen

Kyllingesalat a la Sømærket (crispy kylling)������������������������������������������ 98,Græsk tomatsalat med feta, oliven og krydderolie�������������������������������� 99,-

Forretter

Fra kl. 17

Laksecarpaccio, røget laks, peberrodscreme, capers og syltede rødløg��
Bruschetta med tomat, ost og hvidløg ������������������������������������������������
Rejecocktail med dressing������������������������������������������������������������������
1/2 hummer med dilddressing ����������������������������������������������������������

98,78,88,118,-

Hovedretter

Fra kl. 17
Wienerschnitzel med dreng, ærter, brasede kartofler og skysovs ���������� 198,Luksus stjerneskud med røget laks ���������������������������������������������������� 178,Hakkebøf + tilbehørsbuffet������������������������������������������������������������������� 158,Lammecuvette + tilbehørsbuffet����������������������������������������������������������� 198,Fyldt kyllingebryst med soltørrede tomater og ost + tilbehørsbuffet ������� 158,Kalvemørbrad + tilbehørsbuffet ����������������������������������������������������������� 248,Hele stege - mindst to personer - priser per person
Fyldt svinemørbrad med soltørrede tomater + tilbehørsbuffet ��������������
Coloradosteak + tilbehørsbuffet����������������������������������������������������������
Oksehøjreb + tilbehørsbuffet ��������������������������������������������������������������
Kalvemørbrad + tilbehørsbuffet ����������������������������������������������������������
Tilbehørsbuffet til hovedretter
undtaget wienerschnitzel og luksus stjerneskud
Flere variationer af kartofler, sovse og salater samt dagens grønt.

168,178,210,238,-

Tilbehørsbuffet uden for sæsonen: dagens kartoffel, salat, grønt og sovs

Desserter

Spørg efter dessertkort

Børneretter

Serveres hele dagen
Kyllingenuggets med pomfritter ���������������������������������������������������������� 69,Ekstra nuggets������������������������������������������������������������������������������������ 9,Fiskefilet med pomfritter �������������������������������������������������������������������� 69,Pomfritter med remoulade ������������������������������������������������������������������ 40,-

Brunch

Fra 1. juni til 1. okt. mandag til lørdag fra kl. 10-13. Resten af året kun lørdag
Kaffe, te og et glas juice, røræg og bacon, brunchpølser, lun leverposteg,
baked beans, stegte kartofler, 2 slags ost, 2 slags pålæg, frugtfad,
amerikanske pandekager med ahornsirup, wienerbrød,
2 slags hjemmelavet syltetøj 3 slags brød og smør������������������������������� 88,-

Stegt flæsk - 3 slags flæsk

Hver torsdag fra kl. 17
med rødbeder, sennep, kartofler og persillesovs - spis hvad du kan�������� 118,-

Frokostbuffet

Hver søndag fra 12-15 undtaget helligdage
Koldt bord med lune retter����������������������������������������������������������������������� 88,-

Flæskesteg
Hver onsdag fra kl. 17

Med rødkål, kartofler og sovs ���������������������������������������������������������������� 109,-

Selskaber
Både i og ud af huset
- få en brochure med hjem

