
Middelfarts familierestaurant med hjemmelavet ær-
lig mad. Lokale råvarer, som bruges i kendte retter 
samt laves med kærlighed til det gamle køkken.

Vi har et smalt menukort, som ofte skifter retter
og der er noget til alle smagsløg, hver gang vores 
gæster besøger os.

Vi vil, når muligheden byder sig, være et intimt 
spillested, hvor musik og kvalitet skal gå hånd i hånd 
med det hyggelige og folkelige miljø, der er vores 
kendetegn udadtil.

Vi vil byde alle gæster velkommen og meget gerne 
være med til at gøre selskaber og fester, der kræver 
dejlige rammer, til den fest du aldrig glemmer.

Følg os på Facebook og www.marsvinet.dk og se 
vores klassiske ugeretter præsenteret som f.eks. 
stegt flæsk, grydestegt kylling, hakkebøf, flæske-
steg, gammeldags oksesteg og mange flere.

Vi byder velkommen på 
Restaurant Marsvinet.

Bordbestilling er altid en god ide, 
så undgår man at gå forgæves.

Es ist immer eine gute Idee einen Tisch zu reservieren, damit Sie nicht umsonst gehen

www.marsvinet.dk eller tlf. 60 100 175

Aften Abend
(kl. 17.30 til 20.00) (von 17.30 bis 20:00 Uhr)

Forret: Vorspeise:

Rejecocktail - Som vi kan li’ den  Kr. 95,-
Garnelensalat – wie es uns gefällt

Varmrøget laks - På bund af salat Kr. 95,-
Warmgeräucherter Lachs – auf knusprigem Salatboden

Hjemmelavet skal med høns i asparges Kr. 95,-

Hovedret: Hauptgericht:

Vores klassiske ret - Vi fortæller  Kr. 189,-
Unser klassisches Gericht – wir informieren

Hel rødspætte - Kartofler og 
persillesovs Kr. 208,-
Scholle – mit Kartoffeln und Petersilliensosse

Dagens friske fangst - Spørg Kr. 198,-
Der heutige frischer Fang – fragen

Marsvingryde - Mørbrad i paprikasovs
med bacon, cocktailpølser og agurkesalat.
Hertil pommes frites eller løse ris Kr. 189,-
Eintopf des Hauses in cremiger Paprikasauce   mit Speck, Champions 
und Perlzwiebeln. Dazu Pommes oder Reis und hausgemachter Gurkensalat.

Wienerschnitzel - Klassisk med tilbehør 
samt løgsky  Kr. 198,-
Wienerschnitzel –Klassiker mit Zubehör

Klassisk engelsk bøf af kalvefilet - Smørbagte 
løg, svampe, kartofler og sauce. Kr. 258,-
Kalbsfiletsteak mit Gemüse der Saison, Kartoffeln und Sauce

Dessert: Nachspeise:

(frokost og aften) (Mittag und Abend)

Sæson dessert - Spørg os Kr. 95,-
Jahreszeit Dessert – fragen

Pære Belle Helene - Is, chokoladesovs
og flødeskum  Kr. 95,-
Bananensplit – Eis mit Banane, Schlagsahne und Schokolade

Ostetallerken - 3 slags ost med tilbehør Kr. 95,-
Käseteller – 3 sorten Käse mit Zubehör

Kaffe og The - Friskbrygget Kr. 28,-
Kaffe und Tee – frisch gebraut

Frokost Mittag
(kl. 11.30 til 14.00) (von 11:30 bis 14:00 Uhr)

Klassisk smørrebrød - Vælg mellem 
flere varianter - Se ugens oversigt Fra kr. 78,- 
Klassische offene Sandwiches wähle zwischen verschiedenen Sorten 
– siehe die Übersicht der Woche

XL tartelet - Med hjemmelavet 
hønsekødsfyld Kr. 129,-
XL tartelet - Blätterteig Torte mit hausgemachter Hühnerfüllung

Stjerneskud - Paneret fisk, dampet fisk, 
koldrøget laks, asparges og rejer  Kr. 178,-
Sternschnuppe – panierter Fisch, gedämfter Fisch, 
kaltgeräuchter Lachs, Spargel und Garnelen

Pariserbøf - Med peberrod, rødbeder, løg, 
rå æggeblomme, kapers og pickles Kr. 189,-
Pariser Steak – Rindhack, Meerrettich, rote Beete, Zwiebeln, 
rohes Eigelb, Kapern und Pickles

Bøfsandwich  - Bløde løg, sovs, 
rødbeder samt agurksalat  Kr. 189,-
(Kan serveres med spejlæg + kr. 10,-)
Rinderhacksandwich mit gebratenen Zwiebeln, Sauce und hausgemachte Rote 
Beete und Gurkensalat.
Kann auch mit Spiegelei serviert werden + 10 Kr

Børnemenu Kindermenü
(frokost og aften) (Mittag und Abend)

Nuggets med pommes frites  Kr. 88,-
Nuggets mit Pommes

Fiskefilet med pommes frites  Kr. 88,-
Fischfilet mit Pommes
 

3 kugler is - Hjemmelavet Kr. 88,-
3 Kugeln hausgemachtes Eis
 

Skal menuen være vegansk, vegetarisk eller 
skal der tages højde for særlige allergier 

klarer vi også det.
Sollte das Menü vegan oder vegetarisch sein oder sollten spezielle Allergien 

berücksichtigt werden, können wir auch damit umgehen


