
FROKOST
KL.11.15 - 15.00

TÅRNETS PLATTE
DKK 295

2 stykker smørrebrød
(valgt på dagen af køkkenchefen)

1 stort glas fadøl eller
1 glas af husets vin eller sodavand

 og filtreret vand. 

TILKØB

Sildeanretning, DKK 95
Som første servering

Kaffe og kage, DKK 95
Kaffe efter eget valg og dagens kage

2 stk. petit four, DKK 30
Chokolader fra Summerbird

OST & DESSERT
Alle oste serveres med hjemmelavet sprødt og sødt

3 oste DKK 95   

5 oste DKK 145

Rød Løber - Mild, harmonisk smag, der eksploderer i munden, smelter på tungen

Høgelundgaard blåskimmel - Smager af blåskimmel, syre, umami og lakridssirup
 
Havgus - Smager af karamel, salt, nødder og en anelse stald
 
Gammel Knas - Smager sødt af frugt og tællet kærnemælk. Syrlig, bitter, salt, umami
 
Hvid Dame - Syrlig, frugtig med noter af ananas og melon

Lagkage DKK 85

Chokoladetallerken, 3 stk.  DKK 45

Dagens kage DKK 55



SMØRREBRØD
KL.11.15 - 15.00

HAVET

Tårnets stjerneskud DKK 225
med både sprød og dampet rødspættefilet, citronmayonnaise, 
fermenteret tomatsalsa, citronperler, tomatiseret mayonnaise, 
hånpillede rejer, syltet tomat og kaviar

Koldrøget laks DKK 125
med friskost, estragon, radise, saltet agurk og rischips

Makrel DKK 115
med fermenteret tomatsalsa, sprøde løg, bagte tomater, syltet 
tomat og rygeostcreme 

Solbærmarineret sild DKK 105
med rosapeber, rygeost, letsyltet rødbede og rødbedestøv 

DET GRØNNE

Letbagte gulerødder DKK 105
med marineret spidskål, løvstikke, syltede rødløg, røgede mandler 
og vesterhavsost 

Rødbeder DKK 105
glaseret i solbærglace med rygeost, syltede brombær, 
karamelliserede valnødder og marineret rødbede

Kartoffel  DKK 1105
med basilikummayonnaise, syltede rødløg, røgede mandler, 
vesterhavsost. pestosalat og saltet tørret æggeblomme

Æg DKK 110
med æggesalat, syltede løg, bacon, sprød rug, løgaske og karse

LANDET

Roastbeef DKK 125 
med bearnaisemayonnaise, syltede grønne tomater, kartoffelchips 
og ærter 

Rørt tatar  DKK 135
med løvstikkemayonnaise, syltede perleløg, æggeblomme og 
sprøde jordskokkechips. Serveres med sprødt rugbrød

Hønsesalat DKK 110
med syltede svampe, marineret selleri, grønne æbler og bacon

Skinkesalat  DKK 115
med radise, syltet tomat, sprøde løg, saltet og tørret 
æggeblomme. Serveres med sprødt rugbrød


