
Kreditkortgebyr tillægges regningen. 

FISK 
 

MOULES FRITES 
500 g. hvidvinsdampede danske muslinger 

 med pommes frites & aioli. 155 kr. 
 

STEGT RØDFISK 
Stegt Rødfisk, små kartofler, rodfrugter, hummer fumét & grøn olie 

225 kr. 

 

PASTA MED LAKS 

Pasta med laks, spinat, ricotta & citron. 149 kr. 

 

BURGERS 
 
 

FLORENTZ BURGEREN. 
200 g. hakket oksekød, serveres i økologisk sesamburgerbolle 

af briochedej, salat, cheddar, syltet agurk, tomatrelish, mayo,  

pommes frites, aioli & béarnaise. 160 kr. 
 

SPICY 
200 g. hakket oksekød, serveres i økologisk sesamburgerbolle 

af briochedej, salat, cheddar, syltet agurk, 

chili/tomatrelish, chilimayo,  

pommes frites & béarnaise. 160 kr. 
 

TILVALG 

GEDEOST - 15 kr.        BACON - 10 kr. 
 

VEGETAR 
Cremet perlebygsrisotto med græskar, bagte kastanjer og parmesan 

125 kr. 

 

 

 

KØD 
 

OKSEMØRBRAD 
Bøf af oksemørbrad, serveret med  

knoldselleripuré, portvinsperleløg, grillede gulerødder, karse 

rødvinssauce & pommes frites. 

200g. – 259 kr. / 250g. – 319 kr. 
 

TILVALG BÈARNAISE - 10 kr. 
 

 

STEAK BEARNAISE 
Entrecotè serveret med knoldselleripuré, portvinsperleløg, grillede 

gulerødder, karse, pommes frites & béarnaise. 

250g. – 249 kr. / 350g. – 309 kr. 
 

BRAISSERET SVINEKÆBER 

Braiserede svinekæber grov jordskokke/kartoffel mos, bagte 

jordskokker, græskar & sauce 199 kr. 

 

SALATER 
 

CÆSARSALAT 
Grillet kyllingebryst, bacon, romainesalat, croutoner, dressing & 

parmesan. 135 kr. 
 
 

SALADE DE CHÈVRE CHAUD 
Gratineret gedeost serveret med hjertesalat, tomat, ristede nødder, 

ristet rugbrød & sennepsvinaigrette. 135 kr. 
 

TILVALG 

Pommes frites med aioli 45 kr.  

Pommes frites med béarnaise 55 kr.  

Dagens grønne salat 39 kr.  
 

DESSERTER 
 

OSTETALLERKEN 

3 slags ost med sprødt, salt & sødt. 89 kr. 
 

CHOKOLADE SYMFONI 

Chokolade trøffel, hvid chokolade, lys ganache med ristede nødder, 

hindbær & citrus sne. 95 kr. 
 

 BRAISSERET ANANAS 

Rom braiseret ananas, kokossorbet, chokoladejord med mynte 

85 kr. 

 
 

VINANBEFALING TIL VORES STEAKS 
 

2013 Zinfandel, Foppiano, Russian River, Californien 

En flot og intens vin, med en let frugtsødme med 

krydderier og vanilje, som ender i en varm og lækker 

eftersmag. 

Et perfekt match til vores rib eye & oksemørbrad  

75 kr. pr. glas / 365 kr. pr. fl. 

FORRETTER 
MOULES MARINIÈRES 

Hvidvinsdampede limfjordsmuslinger 

med urter, smør & persille. 89 kr. 

 

RØRT TATAR  
Rørt oksetatar med syltede bøgehatte, 

æggeblomme, kapers & karljohan mayo. 

119 kr. 

 

LAKS 
Terrin af Laks, røget æble mayo, marineret 

fennikel med dild, rug & rød syre 99 kr. 

 

CHARCUTERIBRÆT 

Udvalg af pølse, skinke & paté. 

99 kr. Per person. 

 

CARPACCIO AF KRONDYR 

Bagt hvidløgscreme, frisee salat, vagtel æg & 

syltede perleløg 109 kr. 

BØRN 
Kun for børn under 13 år. 

BURGER 

Oksekød, serveres i sesambolle 

af briochedej, salat, agurk, tomat 

pommes frites & remoulade. 79 kr. 
 

FISH ‘N’ CHIPS 

Fiskefilet, pommes frites 

med remoulade og ketchup 69 kr. 
 

TARTELLETTER 

3 tartelletterm med høns i asparges. 69 kr. 
 

BOLOGNESE 

Spaghetti med kødsovs 69 kr. 

IS 

45 kr. 

 


