




Tyremor x Ofelia:
Smørrebrød til kanten

 

Hun slagtede sit første svin som treårig. 
Arbejdede med latex og special effects i tyverne. 

Har grillet rensdyrhjerter i en norsk sølvmine, 
brygget øl i en amerikansk polarstorm og lagt 
Michelinguiden for sine fødder med en tatar.                                      

Hun er Tyremor, og nu er hun i Skuespilhuset. 
For en stund. 

Thilde Gilling Andersen fik sit kælenavn, da hun 
underviste i Meyers Madhus. Men denne Tyremor har 

det bare bedre bag gryderne end bag katederet. 
Nu tager hun kærligt kvælertag på de danske 
håndmadstraditioner med tung gangsterrap 

på anlægget og småkager i snapsen. 

Vær med, når den danske smørrebrødsfinalist 
går i flæsket på München, Korea og Lolland, fylder 

velsmag på tallerkenen og hjemmebrændt til kanten.

Tyremor X Ofelia popper up i Skuespilhuset
fra 17. februar til 27. marts 2020



Smørrebrød

Lilleø XO
Æblemarineret sild, bede, hyldeblomst, 

cremefraiche og hjemmebrændt 

Copenhagen Royale
Koldrøget laks, frilandsæg, rødbede, 

karse og hollandaisecreme 

Up In Smoke
Kartoffel, purløgsemulsion, 

sprødstegt skalotteløg, røg og karse

Prima Nocte
Rørt oksetartar, basilikum, dadeltomat, 

friteret lotus og havgus

Redbone
Braiseret svineskank, kimchi-emulsion, 

gulerod, flæskesvær og koriander 

Millionaire
Burrata fra Rødovre, stenbiderrogn, 

frilandsæg, håndpillede rejer og1000 øer-creme

105,-

125,-

105,-

125,-

110,-

155,-



Hjemmebrændt
Beskidt til kanten. 

Fordi frokost uden snaps kaldes morgenmad.

5 cl. 55,- / flaske 499,-

Kongen af Lolland Falster
Hindbær og stjerneanis.

Parfumeret og skarp, noter af lakrids. 
Næsten som det originale bolsje.

Tyremor
Havtorn, passionsfrugt og kumquats.

Tropisk, sødmefyldt og vanedannende. 
Noter af hor og sommer.

Himmelhunden
Danish Butter Cookies og kaffebønner.

Fedtperler på toppen. Rund, kraftig og mørk. 
Må man ta snaps med i himmelen?

Lilleø XO
Æbler fra Sydhavsøerne og kanel. 

Frisk, krydret og aromatisk. 
Sødmefyldt og beskidt som en knoglemarv.

Drama Queen
Enebær, agurk, dild og rosenpeber.

Bitter, fyldig og ren. Noter af et black out. 



Følg Tyremor på Instagram:
@jegertyremor

#smørrebrødtilkanten

Ofelia drives af Meyers


