- MENUKORT Maden kan bestilles Mandag - Fredag indtil 16.30 og lørdag indtil 14.30
(restauranten lukker ½ time senere). P.S! Også muligt som take-away ,når vi har aftenåben

Fisken, vi bruger er naturligvis frisk og nyskåret, men pommes frites er ”bare” de bedste
luksus, vi kan købe. Vi steger dem i en god
rapsolie.

Vores rugbrød er friskbagt, og der medfølger
økologisk smør og lidt salat.

Fish’n’chips………………………….......99,-

Nr. 61

Perfekt sammen med en kold fadøl.

Luxus fiskesymfoni ............ 198,-

Nr. 40

Røgede muslinger med dip .... 89,-

Nr. 16

Nr. 90

Tallerken, flot anrettet, med fem af husets
hjemmelavede specialiteter: THY-Sild med
løg og hjemmelavet karrysalat, rødspættefilet pandestegt i økologisk smør, pandestegt
fiskefrikadelle m/hjemmerørt remoulade,
varmrøget laks samt rejer m/mayonnaise hertil to slags brød og økologisk smør.

Pommes frites med store stykker af letpaneret, frisk mørksejfilet. Hertil ketchup, hjemmelavet tatar sauce samt hjemmerørt remoulade.

Røgede muslinger uden skal fra eget røgeri
med hjemmelavet rødløgscreme, lidt salat og
ristet brød.

Vores stjerneskud er på ristet, groft speltbrød med store luksus Læsø-lagerejer og
hjemmelavede dressinger.

Rødspættefilet ................... 115,Nr. 43
Letpaneret og pandestegt i økologisk smør.
Med pommes frites og hjemmerørt remoulade.
Pommes Frites………………………… 39,-

Stjerneskud ........................ 135,-

Rejemad ...............................129,-

Nr. 10

Nr. 30

Nr. 59

En rødspættefilet (dobbelt) pandestegt i økologisk smør og en hvidvinsdampet rødspættefilet.

Med friskpillede store luksus Læsø-rejer i
lage, flot pyntet med mayonnaise, Cavi-art
og salat. På groft speltbrød.

Med Ketchup, hjemmerørt remoulade samt
Pommes Frites sauce.

Med 2 fiskefrikadeller ......... 89,Hjemmelavede pandestegte fiskefrikadeller
(uden tilsat fedt) med hjemmerørt remoulade og syltede hyben.

Med rødspættefilet ............. 99,Nr. 62
Pandestegt i økologisk smør. Med hjemmerørt remoulade.

Stempelkande-kaffe .............32,Nr. 280 (per pers.)

Te, økologisk Chaplon ...........32,Nr. 281 (pr. kop/krus)

Dagens kage/dessert ............ 45,Nr. 80 (spørg betjeningen )

Fiskehusets Luxus stjerneskud
............................................ 159,Nr. 11

To rødspættefileter pandestegt i økologisk
smør og en hvidvinsdampet rødspættefilet,
samt lidt mere af alting.

Spørg personalet om
evt. allergener

Groft urtebrød med frisk salat, tomat, agurk
og hjemmelavede dressinger.

Varmrøget lakse burger ..... 119,Nr. 50

Vi har et bredt udvalg af drikkevarer — også
økologiske og lokale.
Se nærmere i butikken
/spørg os/se vinkort

Vores kartoffelsalat er hjemmelavet af friskkogte kartofler og med bl.a. krydderurter og
rødløg + lidt salat til.

www.facebook.com/fiskehuset

Casual: Mad og drikke bestilles og betales
i butikken, og vi serverer den frisklavede
mad ved bordene

