Granbar
Præsenterer

Haddock & FrI E n d s
Osters
Kom ind og hør om dagens udvalg eller lad kokken
sammensætte et udvalg
3 stk.		
· 75
6 stk. 		
· 145
12 stk.		
· 250
Gratinerede østers
Pr. stk. · 35

Grillet
Sort Hummer
Med hvidløg & persillesmør, salat

Vælg mellem surdejsbrød & fritter
1/2 hummer · 250
1/1 hummer · 450

Plateau
Petit
3 østers med saucer & 1 gratineret østers

Rose Rejer

Ørredrogn med creme fraiche, rødløg & blinis
Rosé rejer, torskekroketter, moules mariniéres
Surdejsbrød & diverse dips

Med aioli, citron & brød · 95

’’Rejemad’’
Stegte store vild rejer på grillet brød med

1 person
2 personer

knust avocado, aioli & salat · 135

· 295
· 500

Plateau Royal

Tun Carpaccio
Med ponzu, wasabi mayo, dildmarineret

6 østers med saucer & 4 gratinerede østers
Caviar blinis, creme fraiche & rødløg
Rosé rejer, moules mariniéres
Grillede store vild rejer, krabbeklør
Hel grillet sort hummer
Surdejsbrød, diverse dips & saucer

hjertesalat & surdejsbrød · 135

Krabbe
Arancini
Med pomelo, salat & ramsløgsaioli · 95
ROget
Faerosk Laks
Med fed creme fraiche, rogn & rødløg, serveret

2-4 personer

· 1195

med surdejsbrød & smør · 125

Snacks & Smat

Moules
Marinieres
Hvidvins dampede muslinger med krydderurter &

Torskekroketter med dip

· 65

Fritter & dip 			

· 35

fløde, serveret med aioli & surdejsbrød · 125

Ørredrogn med creme fraiche, · 65
rødløg & blinis

Moules Frites
Hvidvins dampede muslinger med krydderurter &

Caviar med creme fraiche,
rødløg & blinis			

10g · 175
30g · 550

Haddock
& Fritter
Fish and chips, kullerfilet i øldej & panko med

Carpaccio
af Ribeye
Med trøffelmayo, croutoner, vesterhavs ost,

fløde, serveret med aioli & fritter · 145

sauce tatar & fritter · 165

Saesonens
3 Pa Stribe
Se tavlerne · 155

syltede bøgehatte, salat & trøffelfritter · 169

		
Saesonens
Ret
Se tavlerne 		
· 155

Saesonens
Dessert
Se tavlerne · 85

Granbar
Drikkevarer

Mousserende

Anna de Codorníu, Blanc de Blancs · Cava Brut
Reserva, Catalonien, Spanien · 59 / 350
Livlig og feminin med dejlige bobler og flot
aromatisk karakter
Moingeon, Crémant de Bourgogne · Brut
Bourgogne 2019 · 75 / 425
Byder på forfriskende citrusnoter i bouqueten og en
delikat, frisk, ren og præcis smag
Mumm, Cordon Rouge, Brut · Champagne · 925
En velbalanceret vin med smag af frisk frugt,
karamel og en lang eftersmag

Hvidvine

The daily august · Riseling · Tyskland · 75 / 325
Frugtig, mineralsk riesling med noter af grønne
æbler og hyldeblomst
Pete’s Pure · Sauvignon Blanc · New Zealand · 85 / 385
Aromatisk og sprød vin, som byder på et væld af
tropiske frugter

Craftbeer
Royal Pilsner - Økologisk & frisk · 55
New England IPA - Frugtig & ufiltreret · 60
Mosaic IPA - Frisk, humlebitter øl· 60
Nordisk Hvede - Fyldig og frugtig · 60
Odense 1859 - Karamelliseret & mild ale · 60
Mørk Mumme - Syv malte & nordiske bær · 60

Specialøl på flaske
Vi skrifter vores flaske øl ud løbende,
spørg din tjener

Kolde drikke

Vand – tappet på flaske 50 cl. · 20
Vand med brus – tappet på flaske 50 cl. · 35

Henri Bourgeois, Sancerre · Les Baronnes, Loire ·
Frankrig 2020 · 545
Elegant, harmonisk og kraftfuld, med en fin
underliggende mineralsk tørhed

Safte · 45
Hyldeblomst · Rabarber · Solbær · Æblemost

Les Berchets · Chardonnay · Vin de Pays d’Oc
Frankrig 2020 · 75 / 325
Fyldig, fed og med en dejlig frisk eftersmag af
fersken og hvide stenfrugter

Iskaffe · 50
Vaniljesirup, mælk, dobbelt espresso og flødeskum

Domaine de I’Enclos · Chablis · Bourgogne 2019 · 545
Smuk og klassisk med noter af modne, gule frugter

Rosé

La Petite · Laurette du Midi · Pays d’Oc Rosé
Languedoc-Roussillon 2020 · 75 / 325
Elegant, sprød og frisk med en dejlig rund
eftersmag
Stone Barn · Zinfandel, USA · 75 / 325
Frisk rosé med en god frugtsødme og noter af
jordbær

Rødvine

Pete’s Pure · Pinot Noir Australien · 85 / 385
Økologisk og ukompliceret med flot frugt
Domaine Albert Sounit, Bourgogne Rouge Vieilles
Vignes · Bourgogne, Frankrig 2019 · 545
Kompleks og harmonisk med masser af sprødhed
og frugtkarakter
Brazin · Zinfandel · Californien 2019 · 95 / 425
Krydret duft, med smag af blommer, chokolade og
vanilje

Sodavand · 35
Pepsi · Pepsi Max · Faxe Kondi

Varme drikke
Espresso · 20
Americano · 30
Cortado · 35			
Cappuccino · 45
Café latte · 45
The · 30

Smag i kaffen · 5
Vælg mellem vanilje, karamel eller hasselnød
Havremælk · 5
Vores laktosefri alternativ
Irsk kaffe · 60
4 cl. jameson, brun farin, kaffe, flødeskum

