Frokosttilbud
Hver dag mellem 11.00 og 15.00
Grøn salat med rejer & flütes

65,-

Røgeriets frokosttallerken
- Sild, rødspætte og røget laks

85,-

Røgeriets Bagel
Hjemmelavet tunsalat, laksesalat af
varmrøget laks el. skaldyrssalat.

50,-

Husk vi giver
gerne et godt
tilbud på alle
slags festmad

Tlf: 25 94 21 04

SPECIALITETER (Kun på bestilling)
Fiske-/pålægskagemand

650,-

Fiske-/pålægskagemand

500,-

(15 pers.)
(10 pers.)

Skipperens frokost: Pr. couv. 110,Rødspættefilet, sild og rejer samt et lækkert
udvalg af vore friske og nyrøgede fisk på
sprød salat med tilbehør

Vesterhavsbord

Pr. couv. 195,-

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

Fiske tapas

Pr. couv. 110,-

Smørrebrød

fra pr. stk 20 ,-

6 slags frisk røget fisk, på sprød salat m/
dressing

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

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

Køkkenet lukker 30 min før.

UD AF HUSET
RING OG BESTIL
TLF: 25

94 21 04

1. Stjerneskud
125,2 stegte og 1 kogt fiskefilet,
røget laks, rejer, kaviar, asparges, dressing og brød.
2. Gigant Stjerneskud
165,3 stegte og 2 kogte fiskefileter, røget laks, rejer, krebsehaler, kaviar, asparges, dressing og brød
3. Fiskesandwich
85,Valgfri fisk, salat, dressing
og brød
4. 2 lune fiskefrikadeller 70,m/ hjemmelavet kartoffelsalat, grøn salat el. brød
5. Lun krydderlaks
85,m/hjemmelavet kartoffelsalat
el. grøn salat
6. Fiskefilet m/ pommes 80,2 fiskefileter m/ pommes frites
7. Rejemad

95,-

9. Rugbrød m/ røget ål
m/ røræg

105,-

10. Stor pommes frites

45,-

11. Rugbrød m/ fiskefilet
Rejer og asparges

90,-

12. Indbagte rejer
m/ sursød og salat el.
pommes frites

85,-

UDEN FISK

13. Kylling/bacon sandwich
m/ karrydressing,
lyst eller groft brød

85,-

14. Frikadelle sandwich
m/ rødkål,
lyst eller groft brød

85,-

15. Frikadeller m/kartoffelsalat 85,Håndlavede frikadeller
med hjemmelavet kartoffelsalat.

