Spisestedet

Strynø Gl. Mejeri

Strynø Mikrobryghus
Menukort

3

Vi har sammensat et menukort som vi håber vil falde i, vore gæsters smag.

I sommersæsonen har vi åbent hver dag, mellem kl. 11.30 og 21.00 .
Vi lukker kl 17.00 de dage hvor der ikke er bordreservationer til
spisning samme aften.
Det er vores ambition at holde åbent hele året, dog vil det være nødvendigt uden for
sæsonen at reservere bord dagen før
Vores menu vil variere over året

Husk at reservere bord 3095 9277
Alle priser pr. kuvert
priser pr. 1/6-2017

Spisestedet
Øl smagning for grupper , ring og hør
Strynø Gl. Mejeri

Frokost
Æggekage serveres i pander i størrelser- 1 – 2 – 3 eller 4 kuverter
Æggekage

m. bacon
serveret i pande
panderistet rugbrød

Æggekage

uden kød
serveret i pande
panderistet rugbrød

Chili æggekage m. bacon
serveret i pande
panderistet rugbrød

Én kuvert, æggekage

95 kr.

Humus m. salat og ristet rugbrød

60 kr.

Hjemmelavet frikadeller 2 stk. m. ristet rugbrød og salat

80 kr.

Hjemmelavet lammefrikadeller m ristet rugbrød og salat

80 kr.

Fiskefilet, 2 stk. m. remoulade, ristet rugbrød og salat

80 kr.

Frokost platte bestående af marinerede hvide sild, frikadelle
rygeost dertil smør og rugbrød

98 kr.

Vi serverer kun hele portioner men du kan få en ekstra tallerken og bestik, pris 10 kr.
Vi har lille besætning i køkkenet derfor bedes samme selskab ikke at bestille mere
end 3 forskellige valg fra kortet pr. servering. -- børnemenu

Strynø Gl. Mejeri – Nørrevej 6, Strynø, 5900 Rudkøbing
Tlf. 3095 9277

Spisestedet
Strynø Gl. Mejeri

Forretter

Vegetarisk suppe

55 kr.

Lakseroulade på salat m. panderistet rugbrød

55 kr.

Middagsretter
Frikadeller m. kartofler

95 kr.

Dyrebøf ( hakket dådyrbov ) med kartofler

135 kr.

Kalv i dild ( langtidsbraiseret i øl ) med kartofler

145 kr.

Oksegryde ( langtidsbraiseret i øl ) m. kartofler & salat

145 kr.

Svinemørbrad i korma karry m. kartofler & salat

135 kr

Chilli con carne m. ris,

95 kr.

Vegetarisk bønnegryde

95 kr.

Laksesteak m. pasta og fiskesovs

120 kr.

Strynø skrubbe, kartofler m. persille smørsovs

110 kr.

Tyklæbet multe m. kartofler og smørsovs
*** Fisk fra Strynø ***

135 kr. .

Mullefristelser, muslinger med . kartoffelbåde
( serveres kun til hele samme selskab )

120 kr.

Vi serverer kun hele portioner men du kan få en ekstra tallerken og bestik, pris 10 kr.
Vi har lille besætning i køkkenet derfor bedes samme selskab max at bestille 3
forskellige valg fra kortet pr. servering. -- børnemenu

Strynø Gl. Mejeri – Nørrevej 6, Strynø, 5900 Rudkøbing
Tlf. 3095 9277

Spisestedet
Strynø Gl. Mejeri

Børnemenu
Pasta m. kødsovs

60 kr.

1/2 portion laksesteak m. Pasta

70 kr.

½ portion dyrebøf.

75 kr.

1 fiskefilet med kartoffelbåde

65 kr.

Desserter
Hjemmelavet parfait is
Spørg !
der vil for det meste være flere varianter at vælge i mellem

68 kr.

Parfait is med mudpie

83 kr.

Ispind

22 kr.

Kaffe med kage

55 kr.

Gorgonzola med ølsirup, brød

65 kr.
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Strynø Gl. Mejeri

Drikkevarer

Vand og Juice
Mejeriets most, fremstillet i samarbejde med StrynØ Frugthave
1/2 liter

45 kr.

1/4 liter Coca Cola, Coca Cola light, Fanta eller Schweppes
1/2 liter Apollinaris med eller uden citrus
¼ literGrape light
Cocio kakaomælk

20 kr.
20 kr.
15 kr.
20 kr

Øl
Strynø Mikrobryghus 33 cl ”den Sorte ” Brown Ale fad
Strynø Mikrobryghus 33 cl ”Humlebien ” Honning IPA fad
Strynø Mikrobryghus 33 cl ” Strynsk Malurt
flaske
Strynø Mikrobryghus 33cl Strynsk IPA
flaske

35 kr.
35 kr.
35 kr.
35 kr.

Hvidvin
Husets hvidvin 1 glas
Husets hvidvin 1/2 liter i karaffel
Husets hvidvin 1 liter i karaffel
Bon Courage Colombard "Andre's Fame" 2012

35 kr.
75 kr.
145 kr.
165 kr.

Rødvin
Husets rødvin 1 glas
Husets rødvin 1/2 liter i karaffel
Husets rødvin 1 liter i karaffel
IL Sapiente Sangiovese
Italien
.

35 kr.
75 kr.
145 kr.
165 kr.

Spiritus, 2 cl
Cognac
Baileys traditionel cream
Whisky
White Port lys portvin

35 kr.
22 kr.
40 kr.
30 kr.

Skagenssnaps
Rød Ålborg
Porse snaps
Dild snaps

25 kr.
25 kr.
30 kr.
30 kr

Irish Coffee, 4cl whisky

40 kr.
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Eftermiddagskaffe/te
1 krus kaffe/te

20 kr.

Kaffe og kagesymfoni
(3 slags kage, kan være forskellig fra gang til gang)

55 kr.

Kaffe og en bolle med smør

38 kr.

Morgenmad
Morgemad skal bestilles mindst en dag i forvejen , morgenmad serveres både for Strynø
Gamle Mejeris egne gæster såvel gæster udefra.
Morgenkomplet
▪ Kaffe/te
▪ Franskbrød/rundstykke/rugbrød
▪ Smør
▪ Ost, marmelade og 1 slags pålæg
▪ Appelsinjuice
▪ Mælk, yoghurt, mysli, havregryn
Brunch
▪ Kaffe/te
▪ Franskbrød/rundstykke/rugbrød
▪ Smør
▪ Ost, marmelade og 2 slags pålæg
▪ Appelsinjuice
▪ Mælk, yoghurt, mysli, havregryn
▪ Røræg
▪ Små pølser
▪ Frugt og nødder
▪ Pandekager

72 kr.

105 kr.
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