
SMØR & BRØD
Gastronomi på et godt stykke brød

GOURMET SMØRREBRØD 

OST OG DESSERT SMØRREBRØD 

- Krydret matjessild på nye kartofler med en sennep - og peberodscreme, to slags løg    
   og urter

- Røget laks Royal med røget wasabicreme, syltede løg, wasabiknas og urter 

- Sødkartoffel med chilimayo, kålchips, syltede tomater og hjemmelavet ristede løg 

- Kartoffelmad med nye danske kartofler, baconmayonnaise, hjemmelavet ristede løg,   
  purløg og karse 

- Rørt tatar med estragoncreme, vinegar chips, løg og urter 

- Grillet brisket (spidsbryst) tomatpicklescreme, tre slags løg og urter 

- Friskpillede rejer på smørstegt sødmælksfranskbrød, hjemmerørt mayonnaise og          
  dild 

- Grillet surdejsbrød med gratineret taleggio og trøffel

- Arme ridder med ostecreme, friske jordbær, brombær, blåbær hindbær og Valrhona  
  chokoladekugler

Alle gourmetstykker er højtbelagte og smurt med rigtig smør på et helt 
stykke Vesterhavsrugbrød fra Lagkagehuset. 

Vi smører også på glutenfri rugbrød fra Lagkagehuset + 3 kr.

38 kr.

48 kr.

35 kr.

38 kr.

58 kr.

58 kr.

55 kr.

45 kr.

65 kr.
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ØL

”DAMPSKIBSØL” (Steambeer) – 5,9 % alk. / IBU 30 / EBC 18

En frisk, og frugtagtig øl, der kan nydes af de fleste.
Øltypen er ”Amerikansk Steam Beer”. Det vil sige øllen er brygget på en undergær, 
men gæret som en øl på overgær ved højere temperatur. En øl der forener det friske fra 
en pilsner, med det fyldige fra en ale. Der er udelukkende anvendt den newzealandske 
humle, ”Nelson Sauvin”, som er frugtagtig, og dufter skønt af melon, fersken og druer.

Passer perfekt til stykker med fisk, fjærkræ og kalv.

CARLSBERG HOF (pilsener) - 4,6%

Du oplever en harmonisk balance mellem bitterhed og sødmefulde æbler, mens du 
nyder den lyse gyldne farve med det flotte skum og duften af fyrretræ, strå, hasselnød 
og skovsyre. Ja, det er næsten som en forårsdag i Danmark. Og sådan klæder Carls-
berg også det danske køkken hele vejen rundt.

TUBORG PILSNER (pilsener) - 4,6%

Grøn Tuborg er Danmarks allerførste pilsnerøl, som så dagens lys for første gang helt 
tilbage i 1880, inspireret af bryggerne i Pilzen i Tjekkiet, og herfra stammer navnet 
pilsner. Grøn Tuborg har en mild og frisk smag, er middelfyldig og livlig og har en 
behagelig humlebitterhed i eftersmagen. I glasset står Grøn Tuborg gylden til strågul 
med flot hvidt skum. Duften har strejf af blomster og korn.

”HUMLECIDER” (Æblecider m. humle) – 5,9 % alk. / IBU 319 / EBC 10

En frisk cider brygget med elementerne fra øl. Både humle og ølgær er med til at give 
denne cider en helt ny dimension. En frisk cider med let krydrede citrusnoter fra 
humlen. Egner sig god som aperitif.Er udelukkende lavet på most fra Rubinola-æbler, 
samt med honning fra Langeland. Humlecideren er resultatet af et Sydfynsk 
samarbejde mellem en brygger, en kok, og en frugtavler. I øvrigt er cideren Danmarks 
eneste af sin slags! Er du til champagne og bobler,så er det denne du skal have. 

Vi synes den går til hele kortet.

”VERA’S WITT” (Belgisk Witt) – 4,5 % alk. / IBU 19 / EBC 10

Belgisk inspireret hvedeøl. Brygget med umaltet hvede, appelsinskal og koriander-
frø. Farven er halmgul, og øllen har en dejlig kraftig skumkrone. Sommerfrisk aroma 
af korn, koriander og appelsinskal. Sødlig smag af brød og korn, samt en let krydret 
eftersmag. Øllen er uklar på grund af den umaltede hvede, hvilket kendetegner denne 
øltype

Passer perfekt til gravad fisk, kartoffelmaden og æggemaden.

54 kr.

54 kr.

54 kr.

25 kr.

25 kr.
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AALBORG AKVAVIT

SNAPS BORNHOLM

Aalborg Porse snaps

Smagen bæres af den urteagtige, friske porse men suppleres af anstrøg af rosmarin. 
Kan man desuden ane diskrete undertoner af karamel og honning i eftersmagen, er 
smagsløgene i fineste form. Perfekt til en god ostemad. 40% alkohol.

Aalborg Grill Akvavit

Perfekt match til vores lækre gourmet stykker med grillet spidsbryst, okse filet eller 
mørbrad. Den er sammensat af destillater af kommen, ekstrakt af vanilje, anis, 
pomerans og hyldeblomst og efterfølgende lagret på sherryfade i 6 måneder. 37,5% 
alkohol.

Aalborg Taffel Akvavit

Arketypen på en klar, dansk akvavit. Den har en tydelig smag af kommenfrø, men 
lukker man øjnene, kan man ane en diskret eftersmag af appelsin. Passer forrygende 
godt til en silde mad. 45% alkohol.

Aalborg ½‘s 

Blide strejf af citrus og appelsin gør denne snaps til et frisk bidrag til smørrebrød m/ 
fisk og skaldyr. 22.5% alkohol. 4 cl.

23 kr.

25 kr.

27 kr.

29 kr.

№ 2 Havtorn, Dild & Agurk

En perfekt snaps til Ny Nordisk smage – 40% alkohol. 4 cl.

№ 3 Figen 

En fremstormende og modig snaps, der viderefører frugtens fyldige og fugtige 
karakter – 40% alkohol. 4 cl.

№ 6 Blåbær & Citron

Sammen med en spiralskåret citronskal er det en snaps, der både napper i ganen og 
giver en behagelig eftersmag – 40% alkohol. 4 cl. 

29 kr.

29 kr.

29 kr.
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SAMSØ SNAPS

ØKOLOGISK MOST & SAFT – H.I. BIE`S BRYGGERI

Samsø Timiansnaps

Snapsen er trukket på timian fra Samsø, og har en fyldig smag af den skønne krydderu-
rt. Timian har været kendt som lægeurt i 100-vis af år, og siges at have mange helbre-
dende effekter, og den er blevet betragtet som et symbol på mod og troskab. Passer 
godt til æbleflæsk og kødfyldige stykker. 37,5% alkohol. 4 cl. 

Samsø Forårssnaps

Forårssnapsen er trukket på modne Elstar-æbler, der dyrkes i Alstrup. Snapsen har en 
dejlig smag af æbler, og er egner sig godt til f.eks. stegt sild, røget dyrevildt og ost. 30% 
alkohol. 4 cl.

Samsø rødbede snaps

Snapsen er trukket på rødbede, peberrod og sennepsfrø – altsammen fra Samsø, 
naturligvis. Perfekt til tatar og skinke salat. 30% Alkohol. 4 cl.

29 kr.

29 kr.

29 kr.

I Hobro ligger et fantastisk lille stykke Danmarkshistorie, nemlig historien om 
Danmarks ældste stadigt fungerende bryggeri. Det hele startede i 1841, hvor brødr-
ene Frederik og Anton Bie stiftede et bryghus på adressen Adelgade 26. Senere i 1913 
lægger man grundstenen til produktion af mineral- og sodavand.

Det er de traditioner og håndværksmæssige færdigheder, der er lagt til grund bag 
lanceringen af den nye serie inden for safte og most. Der er her tale om gamle 
autentiske opskrifter, som er tilpasset nutidens smagsnuancer. Råvarerne og 
ingredienserne er alle økologiske og i videst muligt omfang også af dansk oprindelse. 
På den måde sikrer man, at forbrugerne oplever den friske og naturlige smag af 
solmodne frugter og bær.

Bies Økologiske Hyldeblomstsaft pr. flaske 25cl.

Bies Økologiske Rabarbersaft pr. flaske 25cl.

Bies Økologiske Solbær pr. flaske 25cl.

Bies Økologiske æblemost pr. flaske 25cl.

18 kr.

18 kr.

18 kr.

18 kr.
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VIN

VAND OG SODAVAND

Dagens hvidvin pr. glas

Dagens rosé pr. glas

Dagens rødvin pr. glas

38 kr.

38 kr.

40 kr.

Kildevand 0,50 cl.

Vals sparkling (kildevand m.brus) 0,33 cl.

Alle dåse sodavand

15 kr.

18 kr.

15 kr.


