MENU
ROASTBEEF

m. remoulade, agurkesalat, friterede løg,
høvlet peberrod, karse og mørkt brød

65 KR.

HØNSESALAT

på Karl-Johan mayonnaise m. jordskokkechips,
syltede perleløg, rå jordskokker, kyllingeskind,
tørrede Karl-Johan svampe og lyst brød
65 KR.

TATAR

m. estragon mayonnaise, kartoffelchips,
syltede asier, rødbedebånd, skalotteløg,
friterede kapers, sylt og mørkt brød

65 KR.

KARTOFFEL

m. dijonaise, tomat, rødløg, ventreche,
karse, tørret tomat og mørkt brød

65 KR.

ÆG

m. søkogte rejer, mayonnaise, dild, kørvel,
syltet tomat, rødløg og mørkt/lyst brød

65 KR.

STJERNESKUD

m. friteret og dampet rødspætte, rejer,
asparges, mayo, thousand island, dild,
citron og mørkt/lyst brød

109 KR.

RØGET MAKREL

m. rygeostcreme, agurkerelish, radisser, dild,
vild karse, æggeblomme og mørkt brød

65 KR.

KOLDRØGET LAKS

m. rævesauce, urtesalat, æbler
og mørkt/lyst brød

65 KR.

VARMRØGET LAKS

m. æggeblomme, kapers, syltet hvid asparges,
radisser, kørvel, purløg og mørkt brød

65 KR.

STEGT SILD I PORTER

m. rå fennikel, kapers, løg, dild, æble, syltede
sennepskorn, rygeostcreme og mørkt brød

PARISER BØF

180g og med den klassiske garniture

RABARBER TRIFLI

m. crumble og chantillycreme

KOLDSKÅL

m. sæsonens bær og rå marengs

PETITS FOURS

3 stk. hjemmelavede petits fours

65 KR.
109 KR.

55 KR.
49 KR.
49 KR.

ARLA UNIKA OSTE

2 slags unika oste m. hjemmelavet
knækbrød og kvædepuré

69 KR.

SOMMER

IDA
BRYGGEN
Sommersæsonen for IDA Bryggen
byder på nye tiltag.
Vi laver en moderne fortolkning af
de klassiske smørrebrød med endnu
større fokus på den gode smag og
med respekt for de gode råvarer.
Der vil også være små snacks i
baren, husets hjemmelavede snaps
og et udvalg af specialøl.
Vi glæder os til at give jer en dejlig
oplevelse på vandet.

ÅBNINGSTIDER
Mandag til torsdag:
Kl. 11.30-16.00
(Køkkenet lukker kl. 15.00)
Fredag:
11.30-18.00 – hvor vi har
fredagsbar mellem 15.00-17.00
(Køkkenet lukker kl. 15.00)
Weekender og helligdage:
Åbent for private selskaber

