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1 Marineret sild med kapers og rå løg 85 kr

2 Porre- sennepssild med friteret kapers 89 kr

3 Karrysild med smilende æg 89 kr

4 Christiansøpigens sild med rørt creme og pocheret æg 95 kr

5 Lun, stegt sild med syltet rødløg 89 kr

6 3 slags sild 149 kr

Fra havet

10 Røget ål med lun røræg og bagt tomat 159 kr

11 Fiskefilet med remoulade, citron og krydderurter 119 kr

12 Fiskefilet med håndpillede rejer, tomatiseret mayonnaise og citron 149 kr

13 Æg, rejer, mayonnaise, dansk kaviar, asparges og krydderurter 95 kr

14 Gravad laks, sennepssovs og sprød fennikelsalat 119 kr

15 Ferskrøget laks med lun røræg 129 kr

17 Håndpillede rejer med mayonnaise, citron og dild 139 kr

18 Avokado med rejesalat 139 kr

Vegetar

20 Kartoffelmad med persille mayonnaise, friteret løg og krydderurter

sprøde rodfrugter og krydderurter 95 kr

21 Kartoffelmad med estragon mayonnaise, bagte tomater, syltede løg, sprøde 

rodfrugter og krydderurter 95 kr

22 Avokado med syltet rødløg, bagt tomat og pocheret æg 109 kr

Høne

30 Hønsesalat med bagt tomat, sprøde rodfrugter, bacon og friteret persille 109 kr

Oksen

41 Klassisk tatar med pickles, løg, kapers, peberrod og æggeblomme 129 kr

42 Rørt tatar med cognac, sennep, rå løg, æg og krydderurter 139 kr

43 Roastbeef med remoulade, agurkesalat, peberrod og friteret kapers 95 kr

44 Roastbeef med kartoffelsalat og spørde rodfrugter 95 kr

45 Pariserbøf 159 kr

Grisen

51 Flæskesteg med rødkål og agurkesalat 109 kr

52 Mørbradbøf med svampe a la creme og friteret persille 129 kr

53 Hjemmelavet leverpostej med bacon og rødbede 95 kr

Ost

60 Gammel ost med fedt, sky og rå løg 85 kr

61 Potkäse med ristet rugbrød 85 kr

62 Friteret camembert med ristet brød og solbærsyltetøj 85 kr

63 Gorgonzola med ristet brød og rå æggeblomme 95 kr

64 3 slagt ost med oliven 109 kr

Sødt

70 Nøddehorn med mandelflager og chokolade 45 kr

71 Regusa 45 kr

Bemærkning: 

Sild

Antal stykker:Bestillingsliste til Restauranten

Cafe Toldboden


