
Ved betaling med kredit kort, både danske og udenlandske, opkræves et gebyr svarende til det til enhver tid gældende gebyr, 

som kortudsteder opkræver restauranten. 

 

Søndags menukort     søndag 12.00-16.00 

 

Smørrebrød 95,- pr. stk. 
Smørrebrød serveres på økologisk rugbrød fra Lagkagehuset, vi anbefaler 2 til 3 stykker pr person.  

 

Rugbrød med karrysild, æbler, rå løg, æg, kapers, dild og karse  

Rugbrød med stegt sild med sennep, syltede rødløg, kapers og dild  

Rugbrød med avocado, rygeostcreme, dild, karse, lime og marineret rejer 

Rugbrød med økologisk hønseæg og rejer, citronmayonnaise, dild og karse 

Rugbrød med røget laks fra Fanø, gedefriskost marineret fennikel med hyldeblomst og dild   

Rugbrød med friteret rødspætte, remoulade, rå gulerod, dild og eddikepulver 

Rugbrød med friteret rødspætte og rejer, citronmayonnaise, rå gulerod, dild og eddikepulver ( tillæg 25,- ) 

Rugbrød med hønsesalat og svampe, æbler, bladselleri, persille og sprød ventrèche  

Rugbrød med roastbeef, høvlet peberrod, agurkesalat, ristet løg, pickles og persille 

Rugbrød med kalvetatar, rå rødbede, peberrod-mayonnaise, syltet agurk og æggeblomme (fersk) 

 

Ost og Dessert  

Udvalg af danske eller europæiske oste, 4 forskellige, ristet rugbrød, knækbrød og syltede abrikoser 135,- 

Lagkage med hasselnød praline, kagecreme og flødeskum 75,- 

Chokolade fondant med orangekaramel, nøddekrokant og vanilie is 100,- 

Mazarinkage med creme fraiche og æblesorbet, vaniljecreme og geleret æblesaft 100,-      

 

Kransekage 50,-  Chocolate chip cookie  25,-   Blandet sødt til kaffen, 6 stykker 65,-  

 



Ved betaling med kredit kort, både danske og udenlandske, opkræves et gebyr svarende til det til enhver tid gældende gebyr, 

som kortudsteder opkræver restauranten. 

 

Søndags menukort     søndag 12.00-16.00 

 

Kolde drikke  

Sodavand (Coca cola, Coca cola zero, Orangina) 38,- 

Most fra Møn (æblemost, hyldeblomst, rabarber, hindbærbrus, citronlemonade) 40,- 

Filtreret vand med og uden brus 30,- per pers. 

Lille Møn fadøl  25 cl (Pilsner, IPA el. Classic) 35,- 

Stor Møn fadøl 40 cl (Pilsner, IPA el. Classic) 60,- 

Flaske øl fra Møn. (Brown ale, Hvede, Nordguld) 55,- 

Alkoholfri øl (Carlsberg Nordic, Svaneke Pale ale, Erdinger, Heineken, Nøgne Ø med lime) 40,- 

 

Varme drikke       Alt kaffe laves med enkelt shot, ekstra shot 10,- 

 

Økologisk kaffe fra Kontra, 45,- pr person  

Caffe latte 40,- 

Cappuccino 40,- 

Espresso 30,- 

Macchiato 35,- 

Cortado 35,- 

Irish coffee 90,- 

The fra Perch (Hvid tempel te, Grøn te med kvæde, Sort morgen te, Kamille te) 45,- 

Varm chokolade med flødeskum 65,-  serveres kun om søndagen 


