Forretter
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9

Franskbrød med røget forrel pyntet med røræg og rejer
Ananas ring med hønsesalat og butterdejssnitte
Butterdejsskal fyldt med høns i asparges
Butterdejsbund med torskesalat pyntet med rejer
Hvidvins dampet fiskefilet med rejer og flutes
Klar suppe med kødboller , melboller og ris
Aspargessuppe med kødboller
Rejecocktail anrettet i glas med salat , rejer , dressing, citron og tomat
Stjerneskud , dampede og stegte fiskefilet anrettet på
franskbrød pyntet med rejer , tomat og citron
F10 Skinkerulle med slikasparges og stuvet spinat
F11 Lakse mussé med dressing og flutes
F12 Fiskerand med remoulade sauce
F13 Franskbrød med røget laks pyntet med kaviar og asparges
F14 Lakse roser med dild dressing

38,00 kr.
38,00 kr.
37,00 kr.
38,00 kr.
38,00 kr.
38,00 kr.
38,00 kr.
38,00 kr.
43,00 kr.
38,00 kr.
49,00 kr.
47,00 kr.
53,00 kr.
47,00 kr.

Kødretter
H1 Oksesteg med gemyse , kartofler og skysovs ________________________ 110,00 kr.
H2 Farseret svinekam med kartofler , ristet ananas ring , fuglereder med
106,00 kr.
waldorff salat , hele champignon og persillekartofler
H3 Oksekød stegt som vildt m. tyttebær, fuglereder med waldorff salat ______ 110,00 kr.
halve æbler , brunede kartofler og hvide kartofler
H4 Wienerschnitzel med ærter , gulerødder , brasede kartofler _____
115,00 kr.
hvide kartofler og legeret sauce
H5 Sprængt kalkun med gemyse , kartofler og asparges sauce ______ _
111,00 kr.
H6 Fyldte koteletter med gemyse , kartofler og bearnaise sauce
111,00 kr.
H7 Hamburgerryg med gemyse , kartofler og asparges sauce
111,00 kr.
H8 Farseret kalvesteg med babymajs , blomkål , ærter og kartofler _________ 116,00 kr.
H9 Dyre ryg med tyttebær , waldorff salat , brunede og hvide kartofler
Dagspris.
H10 Oksefilet med bønner , karotter , broccoli , kartofler & bearnaise sauce
143,00 kr.
H11 Andesteg med rødkål , halve æbler med gele , brunede & hvide kartofler 119,00 kr.
H12 Dansk bøf med bløde løg og rødbeder
89,00 kr.
H13 Hakkekarbonade med ærter og gulerødder
93,00 kr.
H14 Karbonader med gemyse
99,00 kr.

H15 Vildsvinekam med broccoli , babymajs , udhulede tomater med ______
peberrodssalat
H16 Culottesteg med grøn salat , hasselbagte kartofler og bearnaise sauce
H17 Husarsteg med ærter , babymajs , blomkål og skysovs
H18 Forloren and med svesker , rødkål og tyttebær
H19 Skinkeschnitzel med grøn salat , bønner , dressing og bearnaise sauce
H20 Flæskesteg med rødkål og brunede kartofler
H21 Tyndstegsfilet m. grøn salat, dressing & flødekartofler _____________

133,00 kr.
106,00 kr.
106,00 kr.
106,00 kr.
106,00 kr.
116,00 kr.

Desserter
D1 Romfromage med kirsebær sauce
D2 Citronfromage med flødeskum
D3 Frugtgele rand med creme sauce
D4 Muldvarpeskud
D5 Frugttrifli
D6 Fløderand med karamel eller kirsebær sauce
D7 Is med jordbær sauce
D8 Pære Bella Helene
D9 Rubinsteinkage
D10 Rød sne med creme sauce
D11 Islagkage

33,00 kr.
33.00 kr.
33,00 kr.
35,00 kr.
33,00 kr.
33,00 kr.
33,00 kr.
33,00 kr.
44,00 kr.
33,00 kr.
40,00 kr.

Natmad
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7

Klarsuppe med kødboller og melboller
Aspargessuppe med kødboller
Boller med pålæg. Kaffe og the
Frikadeller med sønderjysk hvidkål
Tag selv bord med rundstykker , brød , pålæg , ost , kaffe og the
Flæskeæggekage med rugbrød
Biksemad med spejlæg og rødbeder

35,00 kr.
35,00 kr.
35,00 kr.
39,00 kr.
37,00 kr.
35,00 kr.
35,00 kr.

Tilbehør/Diverse
T1 Blandet salat med husets dressing ________________________________ 12,00 kr.
T2 Brød og smør _________________________________________________ 10,00 kr.

Lintrup Kro tlf. 74 85 51 34
Se også : www.lintrupkro.dk

129,00 kr.

Mandag kun åben efter aftale.

Prisliste er gældende for 2017. Der tages forbehold for evt. trykfejl & sæson afhængige varer.

