FISK TIL DIN FEST - RØGERIET ER BEDST!
FORRETTER, HOVEDRETTER,
DESSERTER OG NATMAD TIL
DIN FEST.
STORT UDVALG AF FERSK
OG RØGET FISK
BESTILLING AF MAD SENEST DAGEN FØR

TLF: 25 94 21 04

ÅBNINGSTIDER:
Fiskeforretning og restaurant
Mandag
Tirsdag – torsdag
Fredag & lørdag
Søndag

Køkkenet lukker 30 min før.

WWW.DETGAMLERØGERI.DK
NØRRETORV 1, 7700 THISTED

fra pr. stk
pr. stk

20,125,-

Gigant Stjerneskud

pr. stk

165,-

Fiske-/pålægskagemand (15 pers.)
Fiske-/pålægskagemand (10 pers.)

pr. stk
pr. stk

650,500,-

Rejecocktail
Lakseroulade
Frisk røget fisk

pr. couv 		
pr. couv 		
pr. couv 		

45,65,65,-

Skal med rødspættefilet

pr. couv

65,-

Torsk i fad

pr. couv

65,-

Tartelet m/ høns i asparges
Skaldyrssalat

pr. couv 		
pr. couv 		

50,55,-

Smørrebrød
Stjerneskud

2 stegte og 1 kogt fiskefilet, røget laks,
rejer, kaviar, asparges, dressing og brød
3 stegte og 2 kogt fiskefilet, røget laks, rejer,
krebsehaler, kaviar, asparges, dressing og brød

FORRETTER
Min. 10 couv.

På sprød salat

Rejer & aspargessovs
m/ rejer

m/ flütes

11:00 – 20:00
10:00 – 20:00
10:00 – 21:00
12:00 – 20:00

HOVEDRETTER
Min. 10 couv.

Kalkunbryst

pr. couv 		

120,-

Glaseret skinke

pr. couv 		

120,-

Stegte ål

pr. couv

185,-

Skipperens frokost:

pr. couv.

110,-

Vesterhavsbord

pr. couv.

195,-

Fiske tapas

pr. couv.

110,-

Ta’ selv bord 1

pr. couv.

165,-

Ta selv bord 2

pr. couv.

155,-

Fad med pålæg, fisk og tilbehør
Brød og smør

pr. couv.
110,Efter regning fra lokal bager

m/ flødekartoffel eller sommerkartoffelsalat. Inkl. salatbord
m/ flødekartoffel eller sommerkartoffelsalat. Inkl. salatbord
m/ flødestuvede kartofler

TA’ SELV BORDE
Min. 10 couv.

Rødspættefilet, sild og rejer samt et lækkert udvalg af vore friske og nyrøgede fisk
på sprød salat med tilbehør
Rødspættefilet og fiskefrikadeller med remoulade og citron, 3 slags sild med karrysalat, rå løg og
kapers, røget laks med dressing, røget hellefisk og smørfisk, røget tun med mayonnaise, varmrøget
laks og røget sildefilet, torsk i fad m/rejer & skaldyrssalat. Serveret på fad m/tilbehør – uden brød
og smør
6 slags frisk røget fisk på sprød salat med dressing

Rødspættefilet m/ rejer, røget hellefisk, røget laks, mørbradbøf, roastbeef, flæskesteg
og leverpostej inkl. tilbehør (uden brød og smør) Anrettet på fade
Rødspættefilet m/ rejer, røget laks, røget ål, roastbeef, rullepølse og hamburgerryg. Inkl. tilbehør
(uden brød og smør) Anrettet på fade

DESSERTER
Min. 10 couv.

Frugttærte

pr. couv

50,-

Islagkage

pr. couv 		

50,-

m/ cremefraiche eller flødeskum

