RESTAURANT FÆRGEGAARDEN MENU
Tilbydes mandag til lørdag fra kl. 17.30

À LA CARTE
Forret
Røget tun tatar med fennikel, forårsløg og wasabi mayo
Hovedret
Ribeye med grønne asparges, karotter og nye løg.
Serveres med hjemmelavet fritter og madeira sauce
(Tillæg 20 kr.)
Dessert
Jordbær kompot med friske bær og brombærgel, sprød solbær tuille og vaniljeis

Hoveret kr. 255,- I 2 retter kr. 335,- I 3 retter kr. 395,-

TIL BØRNENE
Pasta med kødsauce kr. 125,Kyllingenuggets med pommes frittes kr. 125,Dagens ret (Spørg tjeneren) kr. 145,3 slags is med frugt kr. 95,-

SNACKS
Friteret kalverillette med estragon mayo, pastinak chips med aioli og soya nødder
kr. 95,-

GASTRONOMISK SÆSONMENU
Forret
Blancheret hvide asparges med hummerbisque, julienne af syltede asparges og urter
Mellemret
Pandestegte kammuslinger med ærtefraiche, gulerods crüdite og syltede løg
Mellemret
Kartoffel-porresuppe med sprøde kartoffelchips, purløgsolie og purløgsstøv
Hovedret
Smørstegt kulmule med ragu bestående af kantareller, spinat, skalotteløg
serveret med nye danske kartofler
Dessert
Syltede rabarber med stikkelsbærmousse, brændt hvidchokolade, sprød kiks og rabarber sorbet

Hoveret kr. 255,- I 2 retter kr. 335,- I 3 retter kr. 395,- I 4 retter kr. 445,- I 5 retter kr. 495,-

VEGETAR HOVEDRET
Svamperisotto
med spinat og brunet smør
kr. 235,Allergi
Spørg tjener angående allergener

VINMENU
1 glas bobler kr. 75,2 glas vinmenu kr. 215,3 glas vinmenu kr. 295,4 glas vinmenu kr. 365,5 glas vinmenu kr. 435,-

SODAVAND

FADØL

Pepsi, Pepsi Max, Miranda Appelsin,
Miranda Lemon, Faxe kondi, Faxe Kondi Free,
Dansk Vand, Egekilde m. citrus

Classic/Pilsner
Lille fadøl, 30 cl. kr. 45,-

Lille sodavand, 30 cl. kr. 35,-

Stor fadøl, 40 cl. kr. 60,-

Stor sodavand, 40 cl. kr. 45,-

SPECIALØL
LÆSKE DRIKKE

Anarkist IPA, Mørk Mumme, Edelweiss

Lille juice, 30 cl. (æble/appelsin) kr. 35,-

Lille specialøl, 30 cl. kr. 60,-

Stor juice, 40 cl. (æble/appelsin) kr. 45,-

Fad specialøl, 40 cl. kr. 80,-

Saft (Spørg tjeneren for udvalg) kr. 50,-

Alkoholfri øl (flaske) kr. 40,-

