
FROKOST 

KL.11.15 - 14.45 

SILDE PLATTE 
 195  

Vores 3 slags sild i mindre stykker – serveres i skåle med brød a part 
sammen med fedt og hertil 4 cl snaps. 

Vælg imellem Rød Ålborg – Jubilæum - Dild 

TÅRNETS PLATTE 
 295 

2 stykker smørrebrød 
(valgt på dagen af køkkenchefen) 

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

og filtreret vand. 

OST & DESSERT 
Alle oste serveres med hjemmelavet sprødt og sødt 

5 oste                  155 

Gammel Knas - Smager sødt af frugt og kærnemælk. Syrlig, bitter, salt, umami   

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  

Hvid Dame - Syrlig, frugtig med noter af ananas og melon 

Risalamande med kirsebærsauce      85

Dagens kage med flødeskum             55 

Fyldte chokolader 2stk / 3stk               30/45 



SMØRREBRØD 

KL.11.15 – 14.45 

HAVET 
Karrysild 
med æble, syltede grøntsager, bladselleri, smilende æg og sprøde kapers 

Stegt sild           
med ingefær/æble lage, syltede løg, friterede kapers og dild 

Solbærmarineret sild 
med letsyltede rødbede, rygeostcreme og syltede rødløg  

Rimmet torsk 
med purløgsmayonnaise, glaskål, æble og rischips 

Gravad Laks 
med dild, marineret fennikel, og dild/sennepscreme – serveres på surdejsbrød 

Paneret rødspættefilet og rejer 
med fermenteret hvidløgsmayonnaise, syltede perleløg, 
smilende æg, grillet citron og sprødt grønkål 

Paneret rødspættefilet  
med remoulade, citronperler, sprødt grønkål og grillet citron 

DET GRØNNE

105 

115 

105 

125 

   125 

145 

135 

Letbagte gulerødder 
med marineret spidskål, løvstikkemayonnaise, røgede mandler og vesterhavsost 

Rødbeder  
glaseret i solbærglace med rygeost, syltede brombær, karamelliserede 
valnødder og letsyltede rødbeder  

Kartoffel  
med trøffelcreme, syltede skalotteløg, vesterhavsost, sprøde kartoffelchips og karse  

 LANDET 
Roastbeef 
med remulade, peberrod, sprøde løg og syltede agurker 

Rørt tatar   
med syltede perleløg, jordskokkechips og æggeblomme 

Hønsesalat  
med syltede bøgehatte, selleri, grønne æbler, ristede hasselnødder og bacon 

Kold Flæskesteg   
med rødkål, sennepscreme, appelsin, sprøde svær og grønkål 

105 

105 

115 

125 

135 

115 

115 


	AFTEN - À LA CARTE
	SNACKS
	SIDES

	OST & DESSERT
	OST
	DESSERT

	Tårnet Frokost alacarte jul 17 nov - 22 dec.pdf
	FROKOST
	TÅRNETS PLATTE
	295
	OST & DESSERT


	SMØRREBRØD
	HAVET





