Aften a la carte
Sammensæt din egen menu ud fra kortet
2 retter 275 kr. (Entrecôte 315 kr.)
3 retter 350 kr. (Entrecôte 390 kr.)
Forretter 90 kr. Hovedretter 210 kr. (Entrecôte 250 kr.) Desserter 90 kr.

Forretter
Varmrøget laksemousse
Lagt med ærtepure, radise crudité, sprøde salater samt rodfrugt chips
Carpaccio
Lagt med øl syltede rødløg, fransk dressing, salt mandler samt flager af parmesan
Alle forretter serveres med husets brød og smør

Hovedretter
200g Entrecôte af Rio Lucia Herreford

eller
200g Kalvemedaljoner 2 stk. Stegt med bacon

Kryddersmør, selleripuré, løgkompot med timian, smør dampet pak choy, pommes anna, sauce demi glace
Ekstra tilkøb
Bearnaise sauce pisket med kørvel og estragon 35 kr.
Sandartfilet
Skindstegt med et hav af urter, bagte rødder, smør dampet pak choy, pommes anna, kørvel fumé.

Desserter
Bryghusets chokolade dessert
Variationer af chokolade desserter efter kokkens temperament.
Lag på lag æble
Æblekompot lavet på Bryghusets egen most, chantillycreme, sprøde makroner, øl tuiles.

Brygmesterens Burgere (også ud af huset)
Klassik
180g speciel bøf, brioche bolle, tomat relish, øl-syltede rødløg, krydder mayonnaise, cheddar, stegt bacon,
spæde salater 115 kr.
Deluxe
360g speciel bøf, brioche bolle, tomat relish, øl-syltede rødløg, krydder mayonnaise, dobbelt cheddar,
dobbelt stegt bacon, spæde salater 169 kr.
Pommes frites
Rustikke pommes frites serveret med krydder mayonnaise, samt chili mayonnaise 50 kr.

Drikkevarer
Fadøl
Lille 20 cl. 40 kr.
Stor 40 cl. 55 kr.
Sampler 4 x 10 cl. 65 kr.
Flaske øl 33 cl. 45 kr.
Økologiske safter fra bryghuset - kolde eller varme
Hyldeblomst, Kirsebær, Rabarber, Solbær samt æblemost 32 kr.
Sodavand
Cola, Cola Zero samt Fanta 26 kr.
Mønvand
33 cl. med og uden brus 26 kr.
75 cl. med og uden brus 35 kr.
Vin
Spørg tjeneren om vores sortiment
Kaffe og The
Kaffe alm. I kop 25 kr.
Genopfyldning 15 kr.
Caffe Latte 35 kr.
Cappuccino 35 kr.
Espresso 25 kr.
The, flere varianter 30 kr.
Chai Latte 40 kr.
Varm Chokolade 40 kr.

