
F R O K O S T

M E N U

OLSEN BRÆT

 

Én valgfri  Olsen øl serveret med

et bræt af spændende blandede

snacks bestående af nødder,

pølser og flæskesvær.

SNACKKURV

 

Med friterede løgringe,

mozzarella sticks,  chickenwings

og valgfri  dyppelse.

D E N  L I L L E  S U L T

POMMES FRITES

 

Vælg imellem li l le eller stor

portion.

Pris: 55 ,-

SANDWICH

Vi ti lbyder 3 forskell ige slags

sandwichs:

- Sandwich med Serano skinke, ost

og sennep.

- Sandwich med Bresaola,  ost og

pesto.

- Sandwich med kyll ing og bacon.

 

Pris: 105 ,-

Serveres imellem kl. 11-15

Pris: 39 /49 ,-

Pris: 30 ,-

NACHOS

 

Nachos med ost                    69,-

Nachos med ost og kyll ing   85,-

Pris: 55 ,-

BANE SANDWICH

 

Sandwich ti l  at tage med på

banen. Her får du 2 trekanter

med seranoskinke, ost og mayo

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

Ønsker du banesandwich efter kl. 15, kan
denne altid bestilles til afhentning
på et ønsket tidspunkt.
Skal bestilles inden kl 15.



F R O K O S T

M E N U

 

Ønsker du selv at vælge, kan du

vælge imellem følgende udvalg:

Fiskefi let

Æg/rejer

Roastbeef

Dyrelægens natmad

SMØRREBRØD

 

Uspecificerede smørrebrød:

Vi laver hver dag en god

omgang smørrebrød, og her kan

du få uspec. smørrebrød ti l  kun

BOLLE MED PÅLÆG

 

Hjemmebagt bolle med 

smør og pålæg. 

Vælg med ost eller skinke.

TÆRTE

 

Tærte efter kokkens fantasi .  

Serveres med hytteost og en l i l le

salat.

Serveres imellem kl. 11-15

Pris: 69 ,-

 

Laksesalat med varmrøget laks

på sprød salat.  Serveres med

dressing, brød og smør

 Pris: 39 ,- pr styk

 Pris: 49 ,- pr styk

Pris: 25 ,-

SALATER

 

Kyll ing salat med stegt,  krydret

kyll ing på sprød salat.  Serveres

med dressing, brød og smør.

Pris: 89 ,-

Pris: 89 ,-

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer



F R O K O S T

M E N U

GOLFSKUD

 

Et l i l le stjerneskud, med én paneret f iskefi let,  koldtvandsrejer,

asparges, koldrøget laks,  rogn, dild,  sprød salat og dressing.

Serveret på franskbrød.

Serveres imellem kl. 11-15

 Pris: 89 ,- 

FISH´N CHIPS

 

Paneret mørksej ,  med pommes frites og klassisk tatarsauce.

 Pris: 99 ,- 

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

F I S K



B U R G E R

M E N U

GOLFBURGER

 

Med 150 g. hakkebøf,  bacon, ost,  syltede rødløg, rå løg, agurk, tomat,

salat og dressing.

Serveres i  brioche bolle.

Serveres i hele restaurantens åbningstid

WILD ONION BURGER

 

En rigtig "mandeburger"

Her får du 150 g. hakkebøf af vi ldtkød (i  denne omgang er det sommerbuk) 

3 forskell ige slags løg, syltede rødløg, alm. rødløg og karamelliserede rødløg.

Derudover får du bacon, sprød salat,  agurk og agurk.

Dressingen har vi valgt at spice op med salsa og hjemmelavet BBQ sovs.

Det hele bliver serveret i  en brioche bolle.

 Pris: 95 ,- 

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

 Pris: 115 ,- 

VILDT BURGER

 

Med 150 g. hakkebøg af vi ldtkød (i  denne omgang sommerbuk)    

med ost,  bacon, syltede og alm. rødløg, agurk, tomat, 

sprød salat og dressing.

Serveres i  brioche bolle.

 Pris: 105 ,- 

Tilkøb pommes frites til din burger for kun 15 ,-



B U R G E R

M E N U

FISKE BURGER

 

Med 2 stegte fiskefi leter,  koldtvands rejer,  rødløg, agurk, tomat,

sprød salat og dressing.

Serveres i  brioche bolle.

Serveres i hele restaurantens åbningstid

 Pris: 125 ,- 

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

SPICY BURGER

 

Med 100 g. paneret kyll ing, ost,  bacon, syltede og 

alm. rødløg, agurk, tomat, sprød salat,  

salsa og creme fraiche 

Serveres i  brioche bolle.

 Pris: 95 ,- 

Tilkøb pommes frites til din burger for kun 15 ,-

LAKSE BURGER

 

Med koldtrøget laks,  asparges, masser af dild,  forårsløg, sprød salat

og dressing.

Serveres i  brioche bolle.

 Pris: 110 ,- 



A F T E N

M E N U

OLSEN BRÆT

 

Én valgfri  Olsen øl serveret med

et bræt af spændende blandede

snacks bestående af nødder,

pølser og flæskesvær.

SNACKKURV

Med friterede løgringe,

mozzarella sticks,  chickenwings

og valgfri  dyppelse.

D E N  L I L L E  S U L T

POMMES FRITES

 

Vælg imellem li l le eller stor

portion.

Pris: 55 ,-

Pris: 105 ,-

Serveres fra kl. 15

Pris: 39 /49 ,-

NACHOS

 

Nachos med ost                    69,-

Nachos med ost og kyll ing   85,-

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

SALATER

 

Kyll ing salat med stegt,  krydret

kyll ing på sprød salat.  Serveres

med dressing, brød og smør.

 

Laksesalat med varmrøget laks

på sprød salat.  Serveres med

dressing, brød og smør

Pris: 89 ,-

Pris: 89 ,-

BOLLE MED PÅLÆG

 

Hjemmebagt bolle med 

smør og pålæg. 

Vælg med ost eller skinke.

Pris: 25 ,-



A F T E N

M E N U

GOLFSKUD

 

Et l i l le stjerneskud, med én

paneret f iskefi let,  koldtvandsrejer,

asparges, koldrøget laks,  rogn,

dild,  sprød salat og dressing.

Serveres på franskbrød.

Serveres fra kl. 15

 Pris: 89 ,- 

FISH´N CHIPS

 

Paneret mørksej ,  med pommes

frites og klassisk tatarsauce.

 Pris: 99 ,- 

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

HEL RØDSPÆTTE

 

Hel paneret og stegt rødspætte,

med små kartofter,

hollandaisesauce og stegte

asparges.

 Pris: 199 ,- 

SKINKE SCHNITZEL

 

250 g. skinke schnitzel ,  med

brasekartofler,  klassisk dreng,

ærter og smørsauce.

WIENER SCHNITZEL

 

25o g. wienerchnitzel med

brasekartofler,  klassisk dreng,

ærter og smørsauce.

 Pris: 199 ,- 

PARISERBØF

 

Klassisk pariserbøf med reven

peberrod, kapers,  rødbeder,  rå

løg og æggeblomme.

Serveres på franskbrød.

 Pris: 125 ,- 

 Pris: 125 ,- 

LUKSUS STJERNESKUD

 

Stjerneskud med 2 panerede

fiskefi leter,  asparges, koldrøget

laks,  hele krebs, koldvandsrejer,

dild,  rogn og dressing. 

Serveres på franskbrød.

 Pris: 199 ,- 


