Frokost retter serveres indtil kl. 18
Jomfruhummer ca. 400 g, m/ citron, aioli og brød

138 kr.

Sandwich vælg ml. kylling/bacon, varmrøget laks eller skaldyrssalat

88 kr.

Fiskefrikadeller m/ rugbrød (2stk.) grov remoulade, citron og smør

65 kr.

Hjemmepaneret fiskefilet m/ rugbrød grov remoulade, citron og smør

60 kr.

Fiskeretter serveres kl. 12 - 22
Fiskeplatte m/hjemmepaneret fiskefilet, grov remoulade, fiskefrikadelle, rejer
m/ mayo og citron, røget fisk, skaldyrssalat, rugbrød, lyst brød og smør

198 kr.

Jomfruhummer ca. 750 g, m/ citron, aioli og brød

248 kr.

Varmrøget laks fra Anholt Røgeri på bund af salat, hertil aioli og brød

128 kr.

Sildetallerken m/ 3 slags sild, karrysalat, rå løg, kapers, rugbrød og fedt/ smør

128 kr.

Røgede rejer fra Anholt Røgeri m/ aioli og brød

128 kr.

Fiskefrikadeller (3 stk.) m/ kold kartoffelsalat, rugbrød, grov remoulade og citron

118 kr.

Fiske- & hovedretter serveres kl. 12 - 22
Stjerneskud m/ 2 hjemmepanerede fiskefileter, laks, rejer, kaviar, asparges,
hjemmelavet dressing, tomat, agurk, citron og dild

148 kr.

Fiskefileter hjemmepanerede m/ pommes frites grov remoulade og citron

118 kr.

Blåmuslinger hvidvinsdampede med hvidløg og fløde, pommes frites, aioli og brød

198 kr.

Bacon/ cheese burger m/ pommes frites, aioli og ketchup

148 kr.

Pizza vælg mellem pepperoni, skinke el. kebab, hertil salat

128 kr.

Steak, 250 g. af italiensk oksefilet, m/ pommes frites, bearnaise sauce og salat

238 kr.

Fiskefilet el. fiskefrikadelle el. nuggets (BØRNE-MENU)
m/ pommes frites og grov remoulade

88 kr.

De lette retter serveres kl. 12 - 22
Dagens salat med sommerens friske salater, grøntsager, knas og hjemmelavet dressing

88 kr.

Nachos m/ kylling, ost, salsa, guacemole og creme fraiche

88 kr.

Pommes frites m/ grov remoulade og ketchup

48 kr.

"Vi panerer selv vores fisk. Alle råvarer er nøje udvalgt på høj kvalitet. Smag forskellen hos Al´got"

