Frokost
Serveres mellem kl. 11.00 og kl. 17.00

Stjerneskud
Én dampet og én paneret rødspættefilet med rejer,
grønne asparges, kaviart og dressing kr. 159,Frokostbøf af Himmerlands kalvefilet
med lille salat, pommes frites og bearnaisesauce kr. 199,Havens burger af hakket Himmerlands oksekødkvæg
I bolle med grøn salat mm. Serveres med pommes frites og
Husets specielle dressing kr. 139,- (Ost: kr. 10,-, Bacon: kr. 10,-)
Æggekage
med stegt flæsk, tomater og purløg - ca. 20 min - kr. 145,Stegt flæsk - Danmarks nationalret
med hvide kartofler og persillesauce (ad libitum) kr. 169,Biksemad
med spejlæg, rødbeder og rugbrød kr. 139,Se også vores store Smørrebrødsseddel
- masser af hjemmelavede klassikere - Spørg deres tjener…
Friskpillede fjordrejer med citron og mayonnaise
– sæsonvare – dagspris –
Havens Frokostanretning
Kun mandag til fredag fra 11-17

Havens Musikanretning
Kun weekender og musikdage fra 11-17

Marineret sild, varm fiskefilet,
æg med rejer, lun mørbradbøf, lun
ribbensteg, leverpostej, brie med
druer, brød og smør

Marineret sild, varm fiskefilet,
rejer m/ citron og mayo, hønsesalat
m/ karse, lun ribbensteg m/ rødkål,
ost, kiks, brød og smør.

Pr. person kr. 199,- (min. 2 pers.)

Pr. person kr. 235,- (min. 2 pers.)

N.B. Vi afregner én regning pr. bord/selskab – ( maks. 1 kreditkort pr. bord )

Serveres hele dagen
Serveres mellem 11.00 og 21.30

Stjerneskud
Én dampet og én paneret
rødspættefilet med rejer, kaviart og
dressing.
kr. 159,-

Husmandskost
Mandag
Hakkebøf med bløde løg, spejlæg,
nye kartofler, og peberflødesauce
Tirsdag
Stegt kalvelever med blødeløg, nye
kartofler, flødesauce og surt
Onsdag

Sæsonens fiskemenu
Meunierestegt kulmule, confiteret
cherrytomater, med syltede
gulerødder og nye kartofler og
estragon sauce

Frederiksberggryde med
svinemørbrad, cocktailpølser, bacon,
perleløg og champignon i
paprikaflødesauce, hertil pomme
frites.

Kun kr. 169,-

Kr. 219,-

N.B. Vi afregner én regning pr. bord/selskab – ( maks. 1 kreditkort pr. bord )

Salater
Serveres mellem 11.00 og 21.30
Spicy Sommersalat
Blandet salat med strimler af chili- og soyamarineret kalvefilet,
syltede gulerødder, agurk, tomat nye kartofler og ristede kerner.
Serveres med brød og smør kr. 139,Røget laks
Blandet salat med hjemmerøget laks, syltede gulerødder,
tomat, agurk, nye kartofler, ristede kerner og krydderurt dressing
Serveres med brød og smør kr. 139,-

Børneretter
Serveres mellem 11.00 og 21.30 (Op til 12 år)
Fiskefilet
med pommes frites og remoulade kr. 99,Frikadeller
med hvide kartofler og skysovs kr. 75,Børneburger
med pommes frites – ”byg selv”
( grønt og dressing serveres ved siden af ) kr. 99,-

N.B. Vi afregner én regning pr. bord/selskab – ( maks. 1 kreditkort pr. bord )

Aften
Serveres mellem kl. 17.00 – 21.30

Forretter
Hjemmerøget laks
med ærteskud, agurke-creme, brød og smør kr. 129,Rejecocktail
med salat, asparges og dressing,
brød og smør kr. 99,-

Rørt Tatar
med kapers, sennep og cognac
Serveres med æggeblomme og ristet rugbrød kr. 129,-

Snack – kurv
Løgringe, soyanuggets og chilli cheese nuggets kr. 79,-

N.B. Vi afregner én regning pr. bord/selskab – ( maks. 1 kreditkort pr. bord )

Hovedretter
Stegt flæsk – Danmarks Nationalret – (ad libitum)
med hvide kartofler og persillesauce kr. 169,-

Langtidsstegt nakke af vildsvin
med syltede gulerødder, springløg, blomkålspuré, tranebær,
nye kartofler og estragoncreme kr. 199,-

Entrecôte Bearnaise
Af dansk oksekødkvæg med nye kartofler, blomkålspuré,
bagte cherrytomater, timian og forårsløg kr. 279,-

Havens burger af hakket Himmerlands oksekødkvæg
i bolle med grøn salat mm. Serveres med pommes frites og
husets specielle dressing kr. 139,(Ost: 10 kr., Bacon: 10 kr.)

Klassisk Wienerschnitzel
med ”dreng”, ærter, skysovs og pommes sautées kr. 219,-

Helstegt rødspætte
med nye kartofler og persillesauce kr. 229,Vegetar – Confiteret Selleri
med nye kartofler, blomkålspuré,
cherrytomater og forårsløg kr. 179,-

N.B. Vi afregner én regning pr. bord/selskab – ( maks. 1 kreditkort pr. bord )

Desserter
Blandet is med flødeskum og chokoladesauce kr. 79,Gammeldags æblekage med flødeskum og ribsgelé kr. 79,2 pandekager med is og flødeskum kr. 89,Camembert frites med solbærsyltetøj kr. 89,Rabarbertrifli med flødeskum kr. 85,Jordbær med fløde
– sæsonvare – dagspris –

Kaffe & Kage
Hjemmebagte småkager – per portion kr. 23,Hjemmelavet nøddehorn kr. 32,Fru Petersens hjemmelavede lagkage kr. 35,Kaffe, The eller varm chokolade – per kuvert kr. 34,Irish Coffee (2 cl. whiskey) kr. 69,Varm lumumba kr. 69,-

Espresso enkelt/dobbelt kr. 25,-/32,Cafe au lait kr. 39

Havana
Cohiba
Espendidos
Pr. stk. 320,kr.

Café Americano kr. 29,Dobbelt espresso med varm mælk kr. 39,Cafe au lait kr. 32
Kaffe og Fru Petersens hjemmelavede lagkage
el kaffe og baileys kr. 59,-

N.B. Vi afregner én regning pr. bord/selskab – ( maks. 1 kreditkort pr. bord )

