Aftenmenu
Forretter
Aspargessuppe. Serveres med kødboller og brød
Fisketallerken. 2 slags fisk og skalddyr. Serveres med flutes
Den Klassiske Rejecocktail

81,119,97,-

3 slags sild med løg, kapers, karrymayonnaise og rugbrød

105,-

Skalddyrs salat med ristet brød

87,-

Hønsesalat med ristet brød

87,-

Røget laks med asparges og brød

89,-

1 tarteletter med høns og asparges

63,-

Klassikerne
Stegt Rødspætte med persillesovs og hvide kartofler

187,-

Raadhuusgryde paprikasauce med oksekød, cocktailpølser, bacon og svampe.

163,-

Vælg mellem kartoffelmos, pommes frites eller ris
Stegt flæsk med hvide kartofler, rødbeder og persillesauce

167,-

Kalvelever med hvide kartofler, bløde løg, champignon og surt

149,-

Ristet Laks med flødestuvet spinat og hvide kartofler

163,-

Biksemad med spejlæg, rødbeder og rugbrød

142,-

2 tarteletter med høns og asparges

93,-

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

189,-

Pariserbøf med kapers, løg, rødbeder, peberrod og æggeblomme

149,-

Raadhuus Kafeens Stjerneskud

149,-

Rødspættefilet, røget laks, rejer & mayonnaise på ristet hvidt brød

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.

Hovedretter
Raadhuusbøf Hakket oksekød i baconsvøb med pommes frites og bearnaisesauce

179,-

Engelsk bøf Oksefilet med hvide kartofler og surt

205,-

Beuf Bearnaise Oksefilet med dagens grønt, pommes frites og bearnaisesauce

209,-

Kalvefilet med dagens kartoffel, grønt og svampesauce

205,-

Min 2 kuverter.
De serveres alle med rugbrød, krydderfedt og smør.

Lille anretning
Christian Ø pigens sild og Marinerede sild med løg og karrymayonnaise.
Rødspættefilet med remoulade
Lille mørbradbøf med champignon à la creme og Ribbensteg med hjemmelavet rødkål
Brie med kiks og frugt.

per person 195,-

Luksus anretning
Christian Ø pigens sild og Marinerede sild med løg og karrymayonnaise.
Rødspættefilet med remoulade, rejer med mayonnaise, røget ål med lunt røræg og røget laks med asparges
Lille engelsk bøf med bløde løg og surt
Gammel ost eller friturestegt camembert
per person 285,-

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.

