FROKOSTMENU
smørrebrød
AAMANNS FROKOST

AAMANNS HJEMMELAVEDE SNAPS
Spørg efter sæsonens varianter
3cl 55

Skal bestilles af hele bordet

Smag seks udvalgte anretning
fra vores smørrebrødskort.
Nogle serveres som deleretter.

Aamanns Frokost serveres med to
slags af vores økologiske brød.
315
+ øllebrød 50

SNAPSESMAGNING
Smag fire varianter af vores hjemmelavede snaps
145

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.
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SMØRREBRØD A LA CARTE

*Børnenes
favoritter

Vi anbefaler to stykker pr. person

CHRISTIANSØ SILD
cremefraiche, rødløg, boghvedekerner
og rødbede
115

*SMØRSTEGT PANERET RØDSPÆTTE
citronmayonnaise, håndpillede rejer
og syltede skalotteløg
155

KOLDRØGET ISLANDSK LAKS
fennikel-crudité, syltede radiser, mandler
og rugkrummer
125

*HØNSESALAT
syltet knoldselleri, rå æble, karse
og sprødt kyllingeskind
120

*KARTOFLER
sennep, syltede og rå løg, persillemayonaise
og sprødt grønkål
95

GRISEBRYST
kompot af æble og sennep, tykmælk,
rå æble, kardemomme og svær
120

SMØRSTEGT SAVOYKÅL
fynsk rygeost, balsamicomarinerede sagogryn,
hasselnødder, modnet ost og høaske
75

GRILLET OKSETYNDSTEG
friterede svampe, sprød kartoffel
syltede agurker, timian og bearnaisecreme
125

SVAMPETOAST
ristet landbrød med svampe á la creme
105

RØRT TATAR AF OKSEINDERLÅR
løvstikkeemulsion, cornichoner
radisse-crudité og sprøde kartofler
125

TO DANSKE OSTE
smørristet rugbrød
og bærflæsk
85

ØLLEBRØD
bærskum og
mælkeis
95

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

