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Kontakt personalet ved spørgsmål til allergener.

CÆSARSALAT
Hjertesalat med parmesan, tomater, dressing, 
urter og hjemmelavede croutoner. 
TILKØB: STEGT KYLLINGEBRYST PÅ VINGEBEN (+55 KR.) 82 kr.

EFTERÅRSSALAT
Sprød grønkålssalat med æble, pære, appelsin, 
figner og ristede nødder. 
TILKØB: STEGT NORSK VILDLAKS (+65KR.) 82 kr.

Salater

Snacks
Kæmpe varme kartoffelchips 40 kr.
Friskbagt foccaciabrød med smørcreme 45 kr.



Kontakt personalet ved spørgsmål til allergener.

Stenovnsbagte pizzaer

PIZZA CONFIT DE CANARD
Pizza med tomat, mozzarella, kartoffel, confiteret 
and, rødkål og friske timianspirer. 125 kr.

PIZZA DANSK GRIS
Pizza med tomat, flæskesteg, kartoffel, appelsin, 
sprød rødkål, flæskesvær og Læsøsalt.

95 kr.

PIZZA BØF BEARNAISE
Pizza med tomat, mozzarella, oksekød, bearnaise, 
rødløg, friske spirer og estragonspirer.

95 kr.

PIZZA OKSEPASTRAMI
Pizza med tomat, mozzarella, oksepastrami, rødløg, 
friske spirer og peberrod.

110 kr.



Kontakt personalet ved spørgsmål til allergener.

Varme og lune retter

KÆMPE TARTELET
Kæmpe tartelet med høns i asparges i cremet 
mælkesauce, timianspirer og grønt. 99 kr.

KARTOFFEL-PORRE SUPPE
Kartoffel-porre suppe med sprødstegte rugbrøds- 
croutoner og persilleolie.

95 kr.

CROQUE MADAME
Skinke, Vesterhavsost, tomat, dijon, syltede rødløg, 
avocado, spejlæg, brøndkarse og spæde salater.

125 kr.

MØRBRADGRYDE
Vores helt egen mørbradgryde med oksemørbrad 
af dansk okse og oksebrunchpølser, perleløg, tomat 
og champignon i en cremet paprikasauce. 
Serveres med små rissoles kartofler. 135 kr.



Kontakt personalet ved spørgsmål til allergener.

Børnemenuer inkl. økologisk rød saftevand

SPIREPIZZA
Minipizza med tomat, ost og børnegrønt. 
Vælg mellem skinke og oksekød. 76 kr.

PINDUS FRIKADELLEBURGER
Pandestegt frikadelle med burgerbolle, små kartofler 
i smør og børnegrønt. Lige til at bygge selv.

85 kr.

PASTA BOLOGNESE
Klassisk bolognese lavet på oksehjerter. Kogt i 8 timer 
med masser af tomater og danske grøntsager. 
Serveres med pasta. 65 kr.



Kontakt personalet ved spørgsmål til allergener.

Kun i weekenden

WEEKEND BRUNCH
Røræg med bacon og urter, røget laks med purløgsmayonnaise, 
græsk yoghurt med knas, europæisk pølse og skinke, Vesterhavs-ost, 
marmelade, lyst og mørkt brød med smør, frisk frugt 
og friskbagt croissant samt juice, kaffe eller te. 159 kr.

BØRNEBRUNCH
Røræg med bacon, græsk yoghurt med knas, Augustus gourmet skinke, 
friskbagt lyst brød med smør, marmelade, Nutella, frisk frugt, 
amerikansk pandekage samt æble- eller appelsinjuice.

75 kr.

DEN VARME JULERET
Dansk sprødstegt flæskesteg, rødkål på sødsaft, 
kanel og vanilje, hertil hvide kartofler samt 
klassisk brun sovs.

99 kr.



Kontakt personalet ved spørgsmål til allergener.

Det søde køkken

DANSK ÆBLEKAGE
Klassisk æblekage lavet på æbler fra Fyn, kogt 
aldente med rørsukker, serveret med sprødt 
knas og pisket dansk Unika fløde, 52% 55 kr.

RISALAMANDE
Klassisk risalamande med masser af fløde, vanilje 
og mandler. Serveres med lun kirsebærsauce.

55 kr.

PANDEKAGER MED IS
Lune og søde pandekager med Hansen’s 
vaniljeis og jordbærsyltetøj.

49 kr.



BRUS OG SODAVAND fra Ebeltoft gårdbryggeri

RABARBERBRUS
Ebeltoft Gårdbryggeri, 25 cl. Sodavand lavet på koldpresset rabarber, 
økologisk rørsukker, vanilje og vand fra byens brønd. 42 kr.

APPELSINBRUS
Ebeltoft Gårdbryggeri, 25 cl. Appelsinbrus er lavet på masser af 
koldpresset appelsinsaft fra Ebeltoft Gårdbryggeris gode ven, Simone, 
økologisk rørsukker og vand fra byens brønd. 42 kr.

SICILIANSK CITRONBRUS
Ebeltoft Gårdbryggeri, 25 cl. Brus er lavet på masser af koldpresset 
citronsaft fra vores sicilianske ven, Simone, økologisk rørsukker 
og vand fra byens brønd. 42 kr.

CITRON OG INGEFÆRBRUS
Ebeltoft Gårdbryggeri, 25 cl. Gammeldags citronvand krydret 
med frisk ingefær. Lavet på læssevis af ingefær og masser af citron. 
Derudover økologisk rørsukker og vand fra byens brønd. 42 kr.

LIME OG MYNTEBRUS
Ebeltoft Gårdbryggeri, 25 cl. Lavet på masser af limesaft og hele 
mynteblade, økologisk rørsukker og vand fra byens brønd. 

42 kr.



SAFT OG VAND

ØKOLOGISK HYLDEBLOMSTDRIK
250 ml. Økologisk hyldeblomstdrik fra Bornholms Mosteri, 
tappet på praktiske papdåser, som er produceret af papir fra 
PEFC-certificeret skovdrift 24 kr.

ØKOLOGISK RABARBERDRIK
250 ml. Økologisk rabarberdrik fra Bornholms mosteri, 
tappet på praktiske papdåser, som er produceret af papir fra  
PEFC-certificeret skovdrift. 24 kr.

20 kr.ISVAND I KANDE, 1 LITER

25 kr.DANSKVAND, 0,4 LITER

20 kr.ØKOLOGISK MINIMÆLK, 25 CL



ØL fra Ebeltoft gårdbryggeri

FADØL HELLES
Helles er en Pilsner brygget efter tyske metoder. Metoden gør øllen dejlig frisk, 
lys og fantastisk dejlig maltet i smagen. Øllen er ligesom alle andre øl fra Ebeltoft 
Gårdbryggeri, ufiltreret og upasteuriseret. Alkohol 5% 45/58 kr.

FADØL WILDFLOWER
Frugtig, blød og fantastisk velsmagende. En ægte IPA New England-style. 
Wildflower IPA har en masse smag og duft af citrus, ananas og blomster, 
der kommer fra de forskellige humletyper. Alkohol 5,9% 45/58 kr.

RAW POWER
Flaskeøl, 33 cl. Raw Power er det man kalder en ”Double IPA” med 
New England-rødder, som i helt enkelte vendinger betyder double-up 
på humle, bitterhed, robusthed, juiciness og styrke. Alkohol 8,5% 56 kr.

I AM TRIPLE
I Am Triple fra Ebeltoft Gårdbryggeri stammer fra en gammel brygge-proces, 
hvor der bruges tre gange så meget malt som almindeligt. Den har et skarpt, 
gyldent skær og virkelig lækker eftersmag. Alkohol 9,3% 56 kr.

LUST FOR LIFE
Ebeltoft Gårdbryggeris smagfulde sæson IPA New England-style. Frisk og 
frugtig ale med Mosaic, Simcoe, and Chinook-humle, en herlig øl til alle, 
som elsker den gode, fyldige New England-smag. Alkohol 4,9% 56 kr.



HUSETS VINE

CASTELMARE PROSECCO
Prosecco fra Venetien i Italien. Frisk smag på 85% 
Glera og 15% økologiske Pinot Noir druer. 11,5% alkohol. 
Sælges kun i hele flasker. Flaske 250 kr.

CRUDO ROSATO
Rosé fra Sicilien i Italien. Frisk og frugtig smag på økologiske 
Negroamaro druer. 12,5 % alkohol.

Flaske/Glas 220/65 kr.

CRUDO CATARRATTO
Hvidvin fra Sicilien i Italien. Frisk og frugtig smag på økologiske 
Zibibbo druer. 12,5% alkohol.

NERO D’AVOLA, 
Rødvin fra Sicilien i Italien. Fyldig og let krydret smag på økologiske 
Cabernet Sauvignon druer. 14% alkohol.

Flaske/Glas 220/65 kr.

Flaske/Glas 220/65 kr.



DRINKS - ALTID 65 KR.

MOJITO
Mojito er en klassisk drink, som sender tankerne hen mod varme sommerdage 
og lange nætter. Den består af rom, rørsukker, lime, mynte og danskvand. 
Vores laver vi med LIME OG MYNTEBRUS fra Ebeltoft Gårdbryggeri, og det 
smager fantastisk.  

MOSCOW MULE
En Moscow Mule er en cocktail lavet med vodka, krydret ingefærøl og limesaft, 
garneret med en skive lime. Vi laver vores med Ebeltoft Gårdbryggeris CITRON 
OG INGEFÆRBRUS. 

GIN & TONIC BLÅBÆR
Gin fra Whitley Neill med brombær, tonic fra Franklin & Sons med smag af 
søde blåbær, serveres med friske blåbær og timiankviste. 

GIN & TONIC CLASSIC
Gin fra Whitley Neill med aloe og agurk, tonic fra Franklin & Sons med tilført 
smag af hyldeblomst, serveret med friske strimler af agurker. 

GIN PASSION
En cocktail lavet med gin, passionfrugtsirup, masser af is, passionsfrugt og 
toppet med danskvand. 


