
MENU & VINKORT



Aperitif
2 ens for 99,-

Espresso martini 78,-
Gin & Tonic/lemon 78,-
Tanqueray London Dry Gin
Moscow Mule 78,-
Aperol Spritz 78,-
Mousserende vin et glas 68,-
Kir Royal  68,-



Husets stolthed 
Pride of the house

“COLORADO STEAKS” 

En hel steg serveres ved bordet
hvor man selv skærer! 

Vælg Selv Tilbehøret

Kartoffel
Steak house pommes frites

Ovnstegte kartofler med rosmarin
Pommes rösti

Sauce
Béarnaise sauce

Madagascar peber sauce

Inkl. salatbuffet, italiensk brød og smør 

Deles af 2 personer
eller tag udfordringen op selv

389,-
Pr. Person derudover Kr. 189,-

Ét barn u. 12 år pr. voksen spiser GRATIS på Colorado menuen



Menu 1
Forret

Hvidløgsbrød
Lavet på hjemmelavet brød samt frisk tomat

Hovedret
 Stor peber hakkebøf grillstegt med pommes frites og bearnaise

Dessert
Økologisk Bourbon vaniljeis med chokoladesauce

219,-

Menu 2
Forret

Lækker rejecocktail med hjemmelavet light dressing

Hovedret
Black Angus 180g med sprøde ovnstegte kartofler, og dagens garniture.

Vælg mellem sauce béarnaise eller Madagascar Peber Sauce

Dessert
Økologisk Bourbon vaniljeis med peanuts og chokoladesauce

299,-

3 retters menu



3 retters menu Månedens vinfund

.. er gode vine vi hjemtager i store partier. I den forbindelse 
kan vi tilbyde dem til vores gæster til en fornuftig pris.

Både rød, hvid og rosé.

Prismæssigt er det under normalt i forhold til kvalitet.

Derfor kan vi altid anbefale vores månedens vinfund.

gl.   79,-

1/2 fl.   154,-

1/1 fl.   269,-



Forretter
Oksecappacio  85,-
Med trøffelolie, parmesanflager og kapers 

Dagens suppe 65,-
Spørg venligst tjeneren, med brød og smør

Ferskrøget norsk laks  75,-
Med frisk cremet baby spinat

Rejecocktail  75,-
Med rejer serveret på sprød salat

Hvidløgsbrød 39,-
Med frisk tomat, hvidløg og chedder



Hovedretter
Alle vores bøffer bliver tilberet på lavastens grill

Argentinsk Entrecote 600g  625,- 
Deles af 2 personer eller tag udfordringen op selv 
Black Angus Steak 300g  255,-
USA’s saftig kvalitetsudskæring af mørt oksekød +100g 39,-
Argentinsk Ribeye Steak 200g  175,-
Med sæsonens garniture  400g 275,-
Angus burger 250g 149,-
Med cheddar, bløde løg, ketchup, grønt inkl. pommes
Stor peberhakkebøf 250g 135,-
Med sæsonens garniture
Wienerschnitzel  189,-
Med grønne ærter og bacon samt brasede kartofler
Pariserbøf 250g 149,- 
Med kapers, pickles, løg, rødbeder, revet peberrod og æggeblomme 
Ugens fisk 200,-
Efter køkkenchefens valg. Spørg venligst tjeneren 
Ovnstegt flæsk 139,-
Med hvide kartofler og persillesauce

Dagens vegetar ret
Spørg tjeneren

Tilbehør
Ovnstegte kartofler  15,-
Pommes Rösti 15,-
Steak House Pommes  12,-
Sweet potatoe fries 20,-

Bearnaise sauce 15,-
Smør sauce  15,-
Madagascar peber sauce 19,-
Hvid sauce  15,-

Rødbeder i tern  10,-
Sennep grov 10,-

Salatbord  39,-
Valnøddesalat  49,-
Med spinat, appelsin og 
granatæble sirup 



Desserter
Alle desserter er med økologisk Bourbon vaniljeis 

Chocolate fudge 75,- 
Med bær og karamelsauce

Coupe Danmark 59,- 
Med peanuts og chokoladesauce

Lun æbletærte 69,- 
Med chokoladesauce

Pandekager  69,- 
Med chokoladesauce

Varme drikkevarer
Klassisk Kaffe 35,-
Espresso 35,-
Fransk kaffe 65,-
Irish Coffee 65,-
Americano  45,-
Cappucino  45,-
Café Latte  45,-
The 35,-



Husets mousserende vin 349,-
Denne mousserende vin, er en af de mest klassiske af Casa Vinicola Morando´s 
produktioner, med fint og vedholdende skum, stor buket, fyldig og velduftende.
Farve: lys strågul med grønlige reflekser; Parfume: udtalt og tydelig, frisk, duftende 
og frugtagtig; Smag: tør og livlig, fyldt med elegante bobler.

Möet Chandon Brut Imperiale - Champagne, Frankrig 599,-
Husets ikoniske champagne etableret i 1869. Den indeholder Moët & Chandons 
unikke stil i form af en let frugtighed og elegant modenhed.

Cristal Louis Roederer 2006 - Champagne, Frankrig 2.999,-
Den første prestige Champagne nogensinde. Særligt udviklet til den russiske zar 
i den ikoniske klare flaske med lys bund. Den absolutte top i Champagne. 

Mousserende

Caldora Rosé - Abruzzo, Italien 319,-
Duften er intens, vedvarende og frugtig med antydninger af jordbær. Vinen 
er fyldig og saftig med tung struktur, afbalanceret og vedvarende aromatisk 
dvælende finish.

Rosévin



Hvidvin
Malvasia/Chardonnay Ortonese - Chieti, Italia gl. 60,-   /   1/2 fl. 119,-   /   225,-
Lys farve med en duft af ferskner. Smagen er frisk og sprød med undertoner af 
ferskner, abrikoser og lyse rosiner. Slutter med en elegant og aromatisk smag.
 
Sauvignon Blanc Double Cove - Marlborough, New Zealand  269,-
Farven er smuk lys lime og duften er fyldt med skøn stikkelsbær, friske krydder-
urter og melon. Munden fyldes med tropiske passionsfrugter og citrus frugter. 
Vinen har en dejlig friskhed og en elegant vedvarende finish.

Riesling Bozen - Alto Adige, Italien 299,-
Farven er grønlig til lyse gul. En frugtagtig duft af fersken og abrikoser, delikat og 
blomstret. Smagen er tør, elegant, frisk og livlig med en behagelig surhed.

Chardonnay Bogle - California, USA 369,-
Fadlageret oversøisk Chardonnay med imponerende balance mellem fedme og 
frisk sprødhed. Hemmeligheden ligger i druerne, som kommer fra vinmarker i 
Sonoma Coast og Clarksburg, der hver i sær bidrager med henholdsvis fylde og 
friskhed. Cremede toner af tropiske frugter kombineret med citrus og grønne 
æbler. 

Pouilly Fuissé Chartron et Trebuchet - Bourgogne, Frankrig 485,-
Lys gul farve med grønne refleksioner. Vinen giver en fantastisk renhed af frugter 
med en lokkende aroma af citron og grapefrugt ledsaget af en mineralsk karak-
ter, ristede toner og ristet peanuts. Vinen er rig, generøs og elegant i smagen 
med en kompleks smag og mineralsk finish.



Sangiovese/Merlot Ortonese - Puglia, Italien gl. 60,-   /   1/2 fl. 119,-   /   225,-
En god blanding af Sangiovese og Merlot, giver her en fin og god blødhed.

Zinfandel 770 Miles - California, USA  299,-
I duften fremkommer røde bær og brombær. En fyldig, blød vin m. lette tanniner, 
en god vin til stegt flæsk.

Chianti Rossetti - Toscana, Italien  299,-
En duft af vilde bær, violer og en fin krydret finish. Smagen er tør og frisk med en 
fyldig krop og store tanniner.

Merlot Bogle - California, USA 409,-
Veludviklet og intens frugt fra årets høst har produceret den mest full-bodied 
Merlot nogensinde. Dyb kirsebær møder en både i duft og smag.

Zinfandel Bogle Old Vine- California, USA  429,-
En yderst koncentreret, fyldig og intens Zinfandel. Sort peber og cedertræ samt 
sorte bær træder straks frem i smagen. Eftersmagen rummer både saft og kraft.

Amarone Semprebon - Valpolicella Classico, Italien  499,-
Kraftfuld og silkebløde tanniner. Flot finish af modne sorte bær, med nuancer af 
mokka, mandel og svesker. En skøn vin som åbner sig perfekt efter dekantering.

Ripasso Semprebon - Valpolicella Classico Superiore, Italien 329,-
Smagen er rig og generøs med en massiv varme og fylde. Duften er springfyldt 
med solbær, mokka og sveskeblomme. en god vin til stegt flæsk.

Chateauneuf du Pape Saint Dominique - Rhône, Frankrig  799,-
Smagen er rund og behagelig båret af attraktive frugter og en friskhed.

Château Leoville Barton 2001- St. Julien 2. Cru, Frankrig  2.299,-
Indeholder klassiske Bordelais aromaer af fugtig jord med et fint hint af røg. 
Fyldig med tydelige og velintegrerede tanniner og en lang finish

Rødvin



Kolde drikke
Sodavand 25 cl  29,-
Sodavand 50 cl  52,-

Fadøl 25 cl  36,- / 50 cl  55,-
Grøn Tuborg, Tuborg Classic 

Fadøl speciale 25 cl  49,- / 50 cl  75,-
Grimbergen double, Jakobsen Brown Ale 

Vi har mange andre slags øl 
spørg tjeneren efter øl kort 

Drikkevare

Diverse spiritus
Cognac, Whisky, Rom, Grappa, Shots m.m

Spørg venligst tjeneren 


