Menukort er Gældende fra
mandag d. 06 / 06 - 2017

Velkommen til
Restaurant Sejlklubben
Her serverer vi god hjemmelavet mad lavet af gode
råvarer og en ordentlig portion
kærlighed fra det danske klassiske køkken.
Velbekomme

Frokostmenu - 11.30-16.00

Sandwich med kylling, bacon og hjemmelavet
karrydressing.

99 kr.

Sandwich med røget laks og guacamole.

99 kr.

Frikadeller med rødkål, surt, rugbrød og smør.

79 kr.

Dagens tærte med salat, hjemmelavet
urtedressing, flûtes og smør.

109 kr.

Sejlklubbens sild med rugbrød, smør og fedt.

109 kr.

Fiskefrikadeller med hjemmerørt remoulade,
citron, rugbrød og smør.

99 kr.

Stjerneskud - Pandestegte rødspættefileter på ristet
franskbrød med dampede grønne asparges, rejer
oghjemmelavet thousand island.
159 kr.
Pandestegte rødspættefileter med grove fritter,
hjemmerørt remoulade og citron.

109 kr.

“Planken” - 5 af dagens udvalgte lækkerier med
rugbrød, flûtes og smør.

169 kr.

Pariserbøf med rødbeder, capers, peberrod,
hakkede løg og æggeblomme.

159 kr.

Sejlerburger med bøf, barbecue sauce, cheddar,
bacon, hjemmesyltede løg, agurkesalat,
jalapeños, grove fritter og sriracha mayo.

159 kr.

Sejlerburger med hjemmelavet pulled pork,
coleslaw, barbecue sauce, grove fritter og
sriracha mayo.

159 kr.

Klassisk bøfsandwich med “sovs”, agurkesalat,
rødbeder, remoulade, ketchup, ristede løg
og grove fritter.

159 kr.

Aftenmenu - 17.00-20.00
Forretter
Rejecocktail med hjemmelavet thousand island,
flûtes og smør.

79 kr.

Laksemoussé på spæde salater med rejer,
hjemmelavet urtedressing, flûtes og smør.

89 kr.

Carpaccio med ristede pinjekerner, spæde salater,
hjemmelavet pesto, flûtes og smør.
89 kr.

Hovedretter
Stjerneskud - Pandestegte rødspættefileter på ristet
franskbrød med dampede grønne asparges, rejer
oghjemmelavet thousand island.
159 kr.
Pariserbøf med rødbeder, capers, peberrod,
hakkede løg og æggeblomme.

159 kr.

Sejlerburger med bøf, barbecue sauce, cheddar,
bacon, hjemmesyltede løg, agurkesalat,
jalapeños, grove fritter og sriracha mayo.

159 kr.

Sejlerburger med hjemmelavet pulled pork,
coleslaw, barbecue sauce, grove fritter og
sriracha mayo.

159 kr.

Chili con carne med flûtes, nachos og
creme fraiche.

139 kr.

Wienerschnitzel med stegte kartofler, ærter,
wienerdreng og smørsauce.

189 kr.

Steak af oksefilet med sæsonens garniture, ristede
petitkartofler, hertil kan vælges enten
199 kr.
rødvinssauce eller bearnaisesauce.
Vegetar/Vegan - Grøntsagsbøf med sæsonens
garniture, ristede petitkartofler og salsa.

179 kr.

11.30-16.00 & 17.00-20.00
Salater
Grøn blandet salat med røget laks, rejer,
hjemmelavet urtedressing, flûtes og smør.

99 kr.

Grøn blandet salat med kylling, bacon,
hjemmelavet pesto, flûtes og smør.

99 kr.

Snacks
Snackkurv med mozarella sticks, onion rings,
croquettes, hotwings, hjemmelavet aïoli og salsa.

89 kr.

Nachos med ost, jalapeños, salsa, guacamole
og creme fraiche.

69 kr.

Nachos med kylling, ost, jalapeños, salsa,
guacamole og creme fraiche.

89 kr.

Grove fritter med hjemmelavet aïoli.

59 kr.

Børnemenuer
Frikadeller med grove fritter, ketchup
og remoulade.

79 kr.

Pandestegt rødspættefilet med grove fritter,
ketchup og remoulade.

79 kr.

Desserter/ost
Chokolademoussé med flødeskum.

59 kr.

Hjemmelavet gammeldags æblekage.

59 kr.

Pandekager med bourbon vanilieis og frugt.

79 kr.

Husets isdessert med bourbon vanilieis,
flødeskum og chokoladesauce.

69 kr.

Dagens kage med frugt.

49 kr.

Modnet stærk ost med sky, løg, sennep, rugbrød,
fedt og rom.

89 kr.

