
Omelet
Vælg mellem (fra10.00 – 13.00)

Skinke og Ost / Kylling og Ost / Ristet svampe og Ost 95,-

Smørrebrød
Vælg mellem nedenstående serveret på vores rugbrød. Alt er hjemmelavet.

Hjemmelavet marineret hvid sild med rødløg, crème fraiche og capers  80,-

Hjemmelavet karry sild med capers, løg, og æg  85,-

Rødspættefilet (friskfanget og pandestegt) med hjemmelavet -

 remoulade, citron og dild  95,-  med håndpillede rejer + 25,-

Røget laks fra Færøerne med avocado crème, æble, peberrod og citron 95,-

Hjemmelavet ribbensteg, med syltet agurk og rødkål  95,-

Hjemmelavet Roastbeef med hjemmelavet remoulade, capers, peberrod, og løg  85,-

Hjemmelavet hønsesalat med svampe, bacon og mango chutney  85,-

Æg og håndpillede rejer serveret med mayonnaise, citron og dild  90,-

Hjemmelavet rørt tatar med capers, løg, æggeblomme, og sennep  95,-

Nye knuste kartofler med urter med chili-mayonnaise og bacon  75,-

Hjemmelavet braiseret kalvebryst med peberrodscreme og capers  85,- 

Stærk dansk ost med mango chutney og syltedt rødløg  85,-

Hjemmelavet leverpostej med champignon og bacon  80,-

Hjemmelavet lakse rillette med citrus perler, capers, rygeost, wakame salat  95,-

Grillet marineret hvid sild med rødløg, æg og sennepscreme  105,-

Frokost anretning

Serveres mellem 12.00 – 14.00

Kun mod forudbestilling minimum dagen inden, evt. spørg om muligt på dagen.

Grillet hvid sild, æg og håndpillede rejer, karry sild, rødspættefilet, ribbensteg, hønsesalat,
serveret med brød og smør.

275,-



Kartoffel og porre suppe   85,-

Serveret med brød og smør.

Mozzarella and Tomat Sandwich   125,-

Serveret med pesto and hjemmelavet french-fries med urte mayo.

Amadeus Salad med grillet grøntsager  105,-

Soltørret tomat, feta, grillet grøntsager, tomat og pesto dressing.

Caesar Salat   139,-

Grillet marineret kylling filet, romaine salat, parmesan, bacon, Caesar dressing og crouton.

Dampet Rødspætter med håndpillede rejer  185,-

Serveret med nye knuste kartofler, grillet grøntsager samt cremet hvidvin og dild sauce.

Grillet marineret kylling Burger  145,-

Chili-mayo, tomat, syltet agurk og rødløg, hjemmelavet french-fries med urte mayo.

Braiseret Andelår Burger   150,-

Serveret med tomat, syltet agurk og rødkål, chili mayo, salat

Og hjemmelavede french-fries.

Amadeus Burger  DKK 150

Hjemmelavet friskhakket oksekød ca.225 gr, ost, bacon, tomat, aioli, 

syltet agurk og rødløg, hjemmelavet french-fries med urte-mayo. 


