Menuforslag
Menu 1 – Den store stoddermenu - Pris pr. person 193 kr. Grill Selv 154,40 kr.
Alle menuer gælder, Børn under 8 år ½ pris
OBS, der er saucer/kartofler der kræves opvarmet på stedet af kunden

HOVEDRET
Helstegt pattegris
Sprød svær og perfekt stegt
Blandet store & små grillpølser
m. ketchup og sennep

KARTOFLER
Dobbelt op på flødekartofler

SALATER
Coleslaw – Bønnesalat med chorizo, persille og krydderdressing

SAUCER & DRESSINGER
Sauce Béarnaise & Thousand Island dressing

BRØD
Grillbrød
Blødt ostegratineret brød med rød og grøn pesto & smør

Menu 2 - 80’er menu pris pr. person 186 kr. Grill Selv 148,80 kr.
HOVEDRET
Helstegt pattegris
Sprød svær og perfekt stegt

KARTOFLER
Dobbelt op på flødekartofler

SALATER
Salatbar
Salatbar med tomat, agurk, majs, ærter, salat, feta, kerner og croutons

SAUCER & DRESSINGER
Sauce Béarnaise & hvidløgsdressing

BRØD
Møllehjul
Med smør

Menu 3 - Oktober menu Pris 225 kr. Grill Selv 180 kr.pr person
HOVEDRET
Helstegt pattegris
sprød i svær og perfekt stegt

Bayersk inspireret pølse
med stærk sennep og ketchup samt ristede løg

KARTOFLER
Kartoffelsalat
vendt med creme fraice, purløg og grov sennep
Små kartofler
stegt med soltørrede tomater, bacon

SALATER
Tomat og mozarella salat
med pesto

Sauerkraut
med bacon, løg og øl
Coleslaw

SAUCER & DRESSINGER
BBQ & Dressing
med krydderurter og dijon

BRØD
Bagt saltkringle med smør

DESSERT
Æblekage med flødeskum

Menu 4 – Grill mesters favorit. Pris 298 kr. Grill Selv 238,40 kr.
FORRET
Klassisk tunmousse - med brød og smør
HOVEDRET
Helstegt pattegris
sprød i svær og perfekt stegt
Kyllingebryst - BBQ (smokey) marineret
KARTOFLER
Kartoffelsalat
med rucola og parmesan, vendt i citronvinagrette
Små kartofler - vendt med smør og persille
SALATER
Melonsalat - med honning vinaigrette og mynthe
Bønnesalat - med chorizo, persille og krydderdressing
SAUCER & DRESSINGER
Sauce Béarnaise & Tzatziki
Klassisk suplement
BRØD
Møllehjul - med smør
DESSERT
Pana cotta - med hindbærsauce og brownie

