
KOLDRØGET ISLANDSK LAKS
kørvelemulsion, glaskål 

og asier 
130

*SMØRSTEGT PANERET RØDSPÆTTE
citronmayonnaise, håndpillede rejer og urter

155

*HØNSESALAT
syltet knoldselleri, æble, sprød kylling 

og selleri 
125

GRILLET OKSETYNDSTEG
bearnaisecreme, syltede agurker

og kantarel
125

RØRT TATAR AF OKSEINDERLÅR
syltede brombær, estragonemulsion 

og hasselnødder 
135

GAMMELDAGS MODNEDE SILD
friskost, skalotteløg, boghvedekerner 

og blomme 
115

GRØNNE SALATER
 fløde, kartoffel og sæsonens urter  

75

ØKOLOGISK TOMAT
fra Toftegaard, friske og tørrede tomater, 

hvidløgsemulsion og balsamico
 95

*SMÅ KARTOFLER
syltede og bagte løg, røget mayonnaise 

og kartoffelchips
95

SMILENDE ÆG
persillemayonnaise, semibagte tomater, skalotteløg, 

blomkål og ristede mandler 
110

FROKOSTMENU
smørrebrød

S M Ø R R E B R Ø D  A  L A  C A R T E 
Vi anbefaler to stykker pr. person.

AAMANNS FROKOST
Minimum to personer.

 
Aamanns Frokost består af mindre 
anretninger fra smørrebrødskortet. 

Nogle som deleretter.

Gammeldags modnede sild
Små kartofler
Smilende æg

Koldrøget laks
Hønsesalat
Oksetatar

Aamanns Frokost serveres med to 
slags af vores økologiske brød.

315 (pr. person)
+ hindbærtrifli 50 (pr. person)

Vores brød består af friskkværnet rug, ølandshvede 
og vårhvede fra Herslev.

Silden er gammeldags modnet i 6-12 måneder 
og er fra den nordatlantiske sildestamme.

Vores laks er fra Island og er koldrøget over bøgetræ.

Kyllingen er fra Gråsten og kødet fra vores gode venner 
på Grambogård.

Vi er i takt med sæsonen og fouragerer selv urterne til snapsen 
og til en stor del af kortets retter.

TO DANSKE OSTE
smørristet rugbrød 

og bærflæsk
85

HINDBÆRTRIFLI
hindbærmousse, bærgranita

og småkage med hasselnødder
95

AAMANNS HJEMMELAVEDE SNAPS
Eller spørg til vores udvalg af sæsonsnapse

Æble / peberrod / citron
Løvstikke
Rugbrød

Dild

3cl for 55

SNAPSESMAGNING
4 forskellige til 145

*Børnenes 
favoritter

Med forbehold for ændringer i menuen. Firma kreditkort (udstedt i og udenfor EU) samt private kreditkort (udstedt udenfor EU) vil blive pålagt et gebyr.

 

Lad os vide, hvis du har allergi eller  

særlige kostbehov, vi skal tage hensyn til. 

Grønne salater 
serveres uden brød og 
ikke som smørrebrød.


