NOSTALGI, ATMOSFÆRE
& ÆRLIG MAD
APRIL OG MAJ MÅNEDS MENU
“TA MED HJEM” ELLER SPIS I VORES RESTAURANT/HAVE
FREDAG, LØRDAG OG SØNDAG

Søndagsbrunch

Skyr med topping
Æggekage med bacon og pølse,
2 forskellige oste med frisk frugt
2 slags pålæg med agurk og tomat
2 forskellige marmelader
Hjemmebagte boller, rugbrød og smør

Mormors
tapasanretning

Lækker fisk, skaldyr , kød, ost og sødt.
Lad dig overraske af lækkerier fra
Mormors køkken.
Inkl. brød og smør

kr. 159,-

kr. 179,-

Hvidvinsdampede
Vildsund muslinger

Fyldt rødspætte

I hvidvin, fløde med urter og hvidløg.
Serveres med sprøde fritter og mayo

Med hummersovs, rejer samt
asparges. Serveres med kartofler
og dagens grønt

kr. 149,-

kr. 249,-

Du kan også vælge fra
vores menukort til både
frokost og aften
www.mormorskøkken.dk

Af oksefilet med pebesauce,
små kartofler og dagens grønt

Peberbøf
kr. 249,-

Husets Specialitet - Fiskekasse

Fiskekassen er fyldt med frisk og lokal fangst. Rødspættefilet, fiskefrikadelle,
varmrøget laks, varmrøget sild, håndpillede Læsø rejer, Fiskekassen serveres
på en sprød salat med citron, pickles og hjemmerørt remoulade, mayonnaise,
brød og smør

I huset kr. 198,-

Ud af huset kr. 229,-

Stjerneskud

Stegt og dampede rødspættefilet på ristet brød.
Anrettes med håndpillede rejer, hjemmerørt dressing,
asparges og røget laks

kr. 159,Stort Stjerneskud

Stegt og dampede rødspættefilet på ristet brød.
Anrettes med håndpillede rejer, hjemmerørt dressing,
asparges og røget laks

kr. 189,Hvis du har brug for selskabsmad til min. 10 personer, er det også muligt.
- tjek menukortet på www.mormorskøkken.dk under selskabsmenu

HUSK AT BESTILLE I GOD TID OG RING GERNE
PÅ TLF. 98 99 21 60 ELLER 23 28 87 02.

Vi vil rigtig gerne hjælpe med at sammensætte den helt rigtige menu for dig

STEGT ÅL

Kr. 249,-

STRANDVEJEN 7, TORNBY • 9850 HIRTSHALS
RING OG BESTIL BORD PÅ TLF. 98 99 21 60 ELLER 23 28 87 02

SE MERE PÅ WWW.MORMORSKØKKEN.DK

Følg os på facebook og se
løbende vores events.

