
Frokostkort Køkkenet åbent 11.30 - 14.00

Lines fantastiske smørrebrød
Æg og rejer - mayo, ristede hasselnødder 
og grønne asparges Kr 88,-

Rødspættefilet - smørstegt, remo, 
syltede gulerødder og citron Kr 88,-

Sol over marinaen - nyrøget makrel, 
æggeblomme og hjemmelavet mayo Kr 78,-

Lines hjemmelavede sild - 
spørg betjeningen Kr 78,-

Hjemmelavet hønsesalat - champignon, 
grønne asparges og sprød bacon  Kr 78,-

Kartoffelmaden - tyttebær, ramsløgsmayo 
og sprøde løg Kr 68,-

Roastbeef - syltede samt sprøde løg og 
sød hjemmelavet sennepsmayo Kr 88,-

Det lune og andet godt
Stjerneskud - stegt og dampet fisk, grønne 
asparges samt røget laks og luksusrejer Kr 178,-

Husets ceasarsalat - grønt fra torvet 
samt saftig kylling og sprødt Kr 148,-

Husets salat - grønt fra torvet samt 
grillet tun og sprødt Kr 168,-

Pil selv rejer - hjemmerørt tatarsauce, 
citron og brød Lille Kr 198,- / Stor Kr 258,-

Pariserbøf - helt klassisk med løg, kapers, rødbede, 
peberrod, 
pickles og æggeblomme Kr 178,-

Husets burger - hakkebøf, tomatchutney, 
friske grønne sager samt fritter Kr 178,-

Tapas - udvalg af pølser med tomatsalat 
og mozarella (min 2 pers) (pr person) Kr 178,-

Aftenkort Køkkenet åbent 17.30 - 20.30

Hovedretter 
Stjerneskud - stegt og dampet fisk, grønne 
asparges samt røget laks og luksusrejer Kr 178,-

Meunierestegt rødspætte - serveret med 
urtesmørsauce, brændt citron og kartoffel Kr 198,-

Dagens fisk - spørg betjeningen Kr 198,-

Husets burger - hakkebøf, tomat chutney, 
friske grønne sager samt fritter Kr 178,-

Husets hjemmelavede ølben - 
hertil coleslaw, dip samt fritter  Kr 198,-

Steak af kalvefilet - serveret med 
vores fantastiske kryddersmør,
sommersalat og kartoffel Kr 258,-

Tapas - udvalg af pølser med 
tomatsalat, mozaarella  
og andet godt (min 2 pers) (pr person) Kr 178,-

DESSERT
Hjemmelavet regnbueis
frisk frugt og coulis Kr 98,-

Rødgrød med fløde
som vi alle kan lide den Kr 98,-

Ostetallerken
dagens udvalg af gode oste
med knas og sødt Kr 108,-

DE KÆRE BØRN
Kyllingenuggets 
med fritter Kr 78,-

Fiskefilet 
med fritter Kr 78,-

Hjemmelavet regnbueis 
med pynt Kr 78,-

FORRET

Pil selv rejer
Stor portion Kr 258,-
Lidt mindre 
portion Kr 198,-
tatarsauce, 
citron og brød

Varmrøget laks
sprøde salater, 
urtecreme
og syltede løg Kr 98,-

Hvide asparges
sauce vin blanc, 
sprød parma skinke, 
urter og brød Kr 118,-

DESSERT
Hjemmelavet 
regnbueis frisk 
frugt og coulis Kr 98,-

Rødgrød med fløde
som vi alle kan 
lide den Kr 98,-

Ostetallerken
dagens udvalg af 
gode oste med 
knas og sødt Kr 108,-


