
 

Menukort  

Lørdag & Søndag 

 

I weekenden kører vi kun vores fiskebuffet, hvis dette ikke ønskes kan man få 

nedenstående retter, dog skal disse forudbestilles, og kan ikke bestilles ved ankomst. 

 

Røgeriets fiskebuffet      288 
Forskellige fiskespecialiteter, dressinger, blandet salat og dagens dessert. 

(Børn under 12 år spiser til halv pris) 

 

Kyllingesalat (skal forudbestilles)     138 

Ristet brød med kyllingesalat og bacon. 

 

Luksus stjerneskud (skal forudbestilles)    185 
Stegt rødspættefilet, varmrøget laks, koldrøget laks, rejer, salat, skaldyrsdressing serveret på ristet brød. 

 

Børneretter 
(Serveres til børn under 12 år) 

 

Fiskefilet m/pommes (skal forudbestilles)    88 
Stegt rødspættefilet med pommes frites og remoulade. 

 

Fiskefrikadeller m/pommes (skal forudbestilles)   88 
Hjemmelavede fiskefrikadeller med pommes frites og remoulade. 

 

 

 

 

  



 

Menukort  

Tirsdag - Fredag 

 

Frokost tallerken                                    108 
Stegt rødspættefilet & lun fiskefrikadelle, remoulade og rugbrød.    

 

Fiskeplatte       168 

Med 4 forskellige fiskespecialiteter som kokken sammensætter. Serveres med flutes og rugbrød. 
 

Luksus stjerneskud                                    185 
Stegt rødspættefilet, varmrøget laks, koldrøget laks, rejer, salat, skaldyrsdressing serveret på ristet brød. 

 

Røgeriets fisketapas (skal bestilles til min. 2 pers.)   209 
10 forskellige fiskespecialiteter både kolde og lune, serveres med flutes og rugbrød. 

 

Blandet salat      138 
Blandet salat med enten varmrøget laks eller stegt kylling. 

 

Fish & chips      118 
Stegt torsk med pommes frites og sauce tartare. 

 

Kyllingesalat      138 

Ristet brød med kyllingesalat og bacon. 

 

 

 

Børneretter 
(Serveres til børn under 12 år) 

 

Fiskefilet m/pommes      88 
Stegt rødspættefilet med pommes frites og remoulade. 

 

Fiskefrikadeller m/pommes     88 
Hjemmelavede fiskefrikadeller med pommes frites og remoulade. 

  



 

Drikkevarer 

 

Kolde drikke 

Vand - ad libitum pr. person     12 

Sodavand       45 
Pepsi, Pepsi Max, Mirinda Orange, Mirinda Lemon, Faxe Kondi el. danskvand  

 

Økologisk saft (25 cl.)      35 

Hyldeblomst 

 

Øl 

Fadøl fra Virklund bryghus (40 cl.)     45 
Original Pilsner el. Celebration Ale. 

 

Flaske øl fra Virklund bryghus (50 cl.    60 

Indian Pale Ale, Amber Ale, Brown Ale, Dark Brown Ale, Kloster Bryg el. Hvede. 

 

Vin 

Husets hvidvin                    58 / 228 

Spørg tjeneren for mere information 

 

Husets rødvin                    58 / 228 

Spørg tjeneren for mere information 

 

Husets Rosé                    75 / 268 
Spørg tjeneren for mere information 

 

Varme drikke 

Kaffe el. the                     25 / 65 

Kakao, cappuccino el. caffe latte.      30 


