
 

TÅRNETS PLATTE                            
305 

 2 stykker smørrebrød 
(valgt på dagen af køkkenchefen) 

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

og filteret vand 
                           

TÅRNETS KOLDE BORD 
435 

Rødspættefilet – Laks – Hønsesalat - Roastbeef     
serveres i skåle med brød og smør ved siden 

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

og filteret vand 
Efterfølgende serveres                                  

dagens kage og kaffe/the 
Skal vælges af alle ved bordet 

 

 
OST 

 

3 oste – serveres med hjemmelavet sprødt og sødt                                                                                110 

- Høgelundgaard blåskimmel - Smager af blåskimmel, umami og lakridssirup 
- Gammel Knas - Smager sødt af frugt og kærnemælk. Syrlig, bitter, salt, umami   
- Rød Løber - Mild, harmonisk smag, der eksploderer i munden, smelter på tungen 

 

Ostemad                                                                                                                                                            95 
med sennepscreme, syltede rødløg, rå løgringe og karse 
 

DESSERT 
  

Dagens kage                                                                                                                                                      55 

Fyldt chokolade 2stk / 3stk                                                                                                                    30 / 45 

Petit Four  2stk / 3stk                     48 / 72 

 
  

 
 

 
Hos Meyers i Tårnet lægger vi 1% på regningen til den nordiske organisation                                                                               
Foodprint Nordic” Ønsker du ikke at bidrage, giv venligst besked ved betaling 



 
 

 
HAVET 
 
Friteret rødspætte                                                                                                                                                                        145                                                                                                                                               
med citronperler, syltet selleri, grillet citron og sprød persille.  
 
Varmrøget laks                                                                                                                                                                          130                                                                                                                                                    
med dildmayonnaise, syltede grønne tomater og sprød rug 
 
Æg og håndpillet rejer                                                                                                                                                  130                                                                                                    
med citronmayonnaise, syltede skalotteløg, kartoffelchips og karse 
 
Marineret sild                                                                                                                                                                  115                                                                                                                                                   
med ramsløgscreme, saltede sprøde kapers, syltede perleløg og forårsløg 
 
Solbærmarineret sild                                                                                                                                                     115 
med letsyltet rødbede, rygeostcreme, syltede rødløg og rosa peber. 

 

 

DET GRØNNE 

Letbagte gulerødder                                                                                                                                                   115                                                                                                                                                                                                                       
Med marineret spidskål, løvstikke, syltede rødløg, røgede mandler og vesterhavsost                                       

Rødbeder                                                                                                                                                                      115  
med rygeost, syltet stikkelsbær, karamelliseret valnød og letsyltet rødbede        
 
Kartoffel                                                                                                                                                                        115 
med ramsløgsmayonnaise, syltede skalotteløg, Høost og sprøde kartoffelchips                                             

Grønne asparges                                                                                                                                                         120 
på sprødt rug, med rygeostcreme, syltede stikkelsbær, radise og røgede mandler 
 

 

LANDET 
Roastbeef                                                                                                                                                                     130                                                                                    
med bearnaisemayonnaise, syltede rødløg og sprøde løgringe 
 
Rørt tatar                                                                                                                                                                      140                                               
med syltede perleløg, kartoffelchips og ramsløgsmayonnaise   

Hønsesalat                                                                                                                                                                    120                                                                                                                       
med syltede selleri, friske æbler, bacon og bladselleri 

Skinkesalat                                                                                                                                                                   125                                    
med syltet tomat, kinaradise, sprøde løgringe og saltet æggeblomme 
 


