Østerssmagning

Special
Chironfils-østers dyrkes i østersbassiner ved Marennes Oleron
og det familiedrevne firma har eksisteret siden 1879. Den er
rund i formen, med fint kød og en afbalanceret smag med et
mildt strejf af hav.
Fransk Krystal
Frisk, kødfuld og sød, samtidig forsigtigt og med en
nøddeagtig eftersmag. Krystal regnes blandt kendere som en af
de bedste østers i verden.
Amélies
Amélie er østers fra regionen Charente-Maritime.
Denne Amélies er specieludviklet til Albert Adria. Den er sød i
smagen, lille og kødfuld.
Limfjordsøsters Fra Kristian på Venø
Limfjordsøsters er en helt særlig delikatesse.
Denne østersart har altid været berømt for sin særlige intense
og faste smag, og er dermed også en meget efterspurgt
delikatesse.

4 stk. 80 kr.

8 stk. 140 kr.

Har du spørgsmål om allergener,
bedes du henvende dig til personalet.

Foretter

Caviar 15 gr.
Urtevaffel og røget creme fraiche.
175 kr.
Stegt foie gras
Yuzusyltet pære, peberglace og urter.
125 kr.
Lyngrillet laks
Karseis, citrus og glaskål.
105 kr.
Stegt kammusling
Muslingesauce, jordskokker og æbler.
105 kr
Håndskåret okse carpaccio af Sashi mørbrad
Gammel Knas, urter og fermenteret hvidløg.
105 kr
Ristet torsk farseret med trøffelfars
Jomfruhummerbisque og ørredrogn.
105 kr.
Kejserhat
Hasselnødder og trøffel.
90 kr.

3 retters menu

Prisen inkluderer tre retter og tre glas vin,
som er udvalgt af vores sommelier.

Lyngrillet laks
Karseis, citrus og glaskål.

Ribeye
Pommes frites og bearnaise.

Citronverbena
Blød mandelkage med hvid chokolademousse,
verbenasorbet og sprøde marengsflager.

255 kr.

Vi tager selvfølgelig højde for allergener og andre forhold, og vi tilpasser
gerne vores menu, så den imødekommer dine behov

5 retters menu

Prisen inkluderer fem retter og fem glas vin,
som er udvalgt af vores sommelier.

Lyngrillet laks
Karseis, citrus og glaskål

Ristet torsk farseret med trøffelfars.
Jomfruhummerbisque og ørredrogn.

Håndskåret okse carpaccio af Sashi mørbrad
Gammel Knas, urter og fermenteret hvidløg.

Ribeye
Pommes frites og bearnaise.

Citronverbena
Blød mandelkage med hvid chokolademousse,
verbenasorbet og sprøde marengsflager.
555 kr.
Vi tager selvfølgelig højde for allergener og andre forhold, og vi tilpasser
gerne vores menu, så den imødekommer dine behov

Hovedretter

Helstegt dansk pigvar
Brunet smørsauce med ponzu, urter og syltede løg.
175 kr.

Råstegt hummerhale
Pommes frites og bearnaise.
245 kr.

Perlebygotto
Cremet perlebyg med svampe og trøffel (vegetar)
145 kr.

Surf and turf deluxe
Smørbøf, hummerhale, stegt foie gras, trøffel, caviar og vadouvan
sauce.
999 kr.

Kød

AAA Sashi mørbrad 180 gr.
200 kr.

Okse ribeye 200 gr.
180 kr.

AAA Sashi ribeye 300 gr.
300 kr.

60 dags dry aged oksehøjreb
500 kr.

AAA T-bone Sashi 750 gr.
Minimum 25 min.
350 kr.

Lammekrone
180 kr.

Grillet vagtel butterfly på ben penslet med
svampe glace. Hertil fermenteret
hvidløg og sommerens sylt
195 kr.

Smørbøf original 300 gr.
Caspers anbefaling: medium rare og trancheret
450 kr.

Sides

Pommes frites.
Trøffel pommes frites
Klassisk kartoffelmos med smør, fløde og muskatnød.
Trøffelmos.

Sprøde jordskokker med goma.
Rødbede, gedeost og citrontimian.
Sprøde østershatte med svampepuré.
Urtesalat vendt med sennepsvinaigrette og saltet kerner.

Bearnaisesauce
Bordelaisesauce
Trøffelsauce
Pebersauce på 4 forskellige pebertyper.

Surdejsbrød serveret med rørt smør
Parata med trøffel og Havgus

Alle sides koster 25 kr

Dessert

Chokoladefondant
Lun blødende chokoladekage, vaniljeis,
saltkaramel og passionsfrugt.
85 kr.

Citronverbena
Mandelkage, hvid chokolademousse,
citronverbenasorbet og marengsflager
85 kr.

Udvalg af oste
Med surt, sødt og sprødt.
25 kr. pr. stk.

Sødt til kaffen
lavet af vores anmelderroste chocolatier.
20 kr. pr. stk.

For vores små venner

Madslikkepinde
og dyppelse.
75 kr.
Bøf
Pommes frites og bearnaise.
75 kr.
Stegt torsk
Kartoffelmos og grønne bønner.
75 kr.
Dessert
Chokoladeoverraskelse
Chokoladekage med sprød chokolade.
40 kr.
Vaniljeis
med magisk mysli.
40 kr.

Børne drinks
Purple rain
Tranebærjuice, limejuice og sommerfulg te sirup
Pina “cool” ada
Ananasjuice, kokosnødssirup og flødeskum
Aloha vera
Ananasjuice, aloe vera, mango og limejuice
25 kr.

