Rabatkuponen
giver dig
20% rabat
på vores á lá carte
samt måneds menuer
i januar og februar
måned 2019!
(Max. 4 pers. pr. kupon).
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- Vi leverer også mad ud af huset

Appetitvækker:

Som afslutning på en skøn nytårs menu
kan i nyde denne lækker

Saltede mandler, oliven og dip.

FORRET:

• Tapas tallerken med, frisk kogt hummersalat med tomat salsa og aioli.
• Rød Sashimi tun med blodappelsin,
friteret artiskok og trøffelmayo.
• Byens bedste koldrøget laks, røgeost
creme, håndpillede rejer og salturt.
• Farseret rødtungefilet med dansk kaviar
og lime.
• Unghanetarrine med tapende af peber
og koriander.
• Spansk sortfod skinke med store
kalamata oliven.
• 2 slags hjemmebagt brød og smør.

nytårsdessert tapas

HOVEDRET:

• Helstegt oksemørbrad fra Himmerland
med Pommes Anna, kartoffel kage af
bagekartofler og rosmarin.
• Quiche Lorene, fransk portræt med porre
og bacon
• Selleri Duchesse med krydderurter
krummer
• Ovnbagt vinter rødder med hvidløg
og olivenolie
• Sauce Diable tilsmagt med skalotteløg
og peber.

Serveret i en flot æske består af:
• Gateau Marcel, den ultimative
chokoladekage.
• Vanilje Pannacotta med granat
æblegele
mazarinkage med æbler og nødder.
• Jordbærfromage på mandelbund
og bær.
• Passionsfrugt parfait med hasselnødder og kirsebær sorbet.

Pris for det hele
- inkl. VIP-kupon

398,-

Ved under 4 personer - tillæg på 25,- kr.
pr. person til emballage

OBS! - Vigtigt...

For at spare tid og undgå kø ved afhentningen,
opkræver vi betaling forud!
Du vil ved bestilling få udleveret
afhentnings-tidspunkt samt ordrenummer som
SKAL fremvises ved afhentning nytårsaftensdag.
Ordrenummeret bedes ligeledes påført
bankoverførslen
Reg. 7890 - Konto 1553541

