Frokostmenu
Sild
3 slags sild med løg, kapers, karrymayonnaise & rugbrød

95,-

Marinerede sild med karrymayonnaise & rugbrød

67,-

Hjemmelavede stegte sild med bløde løg & rugbrød

67,-

Christian Ø pigens sild med æggeblomme, fedt & rugbrød

71,-

Smørrebrød
Fisketallerken 2 slags fisk og skalddyr. Serveres med flutes

109,-

Rødspættefilet med rejer, mayonnaise og rugbrød

87,-

Rødspættefilet med remoulade og rugbrød

75,-

Skalddyrs salat med ristet hvidt brød

77,-

Røget ål med lunt røræg og rugbrød

136,-

Rejer med mayonnaise og ristet hvidt brød

89,-

Æg og rejer med mayonnaise og rugbrød

77,-

Kartoffelmad med purløg, tomat og mayonnaise

73,-

Røget laks med asparges og hvidt brød

79,-

Dansk bøf med spejlæg og rugbrød

108,-

Roastbeef med bløde løg, spejlæg og rugbrød

81,-

Roastbeef med remoulade, ristede løg, peberrod og rugbrød

71,-

Mørbradbøf vælg mellem bløde løg og surt eller champignon à la creme

89,-

Kalvelever med bløde løg, champignon og rugbrød

87,-

Hjemmelavet hønsesalat med ristet hvidt brød

77,-

Tatar med kapers, løg, peberrod og æggeblomme

107,-

Lun leverpostej med bacon, champignon og rugbrød

71,-

Ribbensteg med hjemmelavet rødkål og rugbrød

77,-

Rullepølse med sky, løg og hvidt brød

69,-

Dyrlægens natmad

77,-

Håndmadder kokkens valg

1 stk. 35,- / 3 stk. 98,-

Vi gør venligst opmærksom på, at af hensyn til hurtig betjening ved alle borde, kan afregning for hvert enkelt bord ikke deles
op i flere betalinger.

Klassikerne
Stegt Rødspætte med persillesovs og hvide kartofler

174,-

Pariserbøf med kapers, løg, rødbeder, peberrod og æggeblomme

139,-

Raadhuus Kafeens Stjerneskud

139,-

Ristet laks med flødestuvet spinat og hvide kartofler

153,-

Tarteletter med høns og asparges

82,-

Stegt flæsk med hvide kartofler og persillesauce

142,-

Biksemad med spejlæg og rugbrød

139,-

Raadhuusgryde Oksekød i paprikasauce. Serveres med kartoffelmos eller ris

155,-

Frokostbøf Engelsk bøf med bløde løg, surt og rugbrød

155,-

Wienerschnitzel Kalveschnitzel, serveres med brasede kartofler, ærter, smørsauce og surt

182,-

Flæskeæggekage Serveres med tomat, purløg, sennep og rugbrød

131,-

Lille frokostanretning (min. 2 kuverter)
Christians ø pigens sild, rødspættefilet med remoulade
Lille mørbradbøf med champignon à la creme
Ribbensteg med hjemmelavet rødkål
Ost
Brød & smør

per person 177,-

Luksus anretning (min. 2 kuverter)
2 slags sild, serveres med kapers, rødløg og karrymayonnaise
Rødspættefilet med remoulade og citron, rejer med mayonnaise
Røget ål med lunt røræg, røget laks med asparges
Lille engelsk bøf med bløde løg og surt
Gammel ost eller friturestegt camembert
Brød og smør

per person 269,-

Oste & desserter
Raadhuus pandekager 2 pandekager med Grand Marnier creme

73,-

Pandekager 2 pandekager med vaniljeis og jordbærsyltetøj

69,-

Bananasplit Med vaniljeis, flødeskum og chokoladesauce

73,-

Is og sorbet

69,-

Vaniljeis Serveres med flødeskum og chokoladesauce

69,-

Chokoladekage Serveres med vaniljeis og frugtcoulis

69,-

Friturestegt camembert Serveres med solbærsyltetøj og ristet hvidt brød

69,-

Alm. ost Serveres med peberfrugt og hvidt brød

51,-

Gammel ost Serveres med fedt, sky, rom og rugbrød

69,-

Kransekage Hjemmelavet og dyppet i chokolade

30,-

Citronfromage

69,-

Kære Gæster
Skulle der mod vores forventning være grund til klager, så vent ikke med at sige det til dagen efter.
Det er så ærgerligt. Der er det alt for sent - vi har ingen mulighed for at gøre det om,
så giv tjeneren besked hvis der er mislyde i maden eller vinen.

