Det er Anker
“For mig er det vigtigste, at alle gæster, føler sig velkomne og hjemme.
Mad er ikke bare noget man spiser, men noget man smager og mærker
oplevelsen.
Mine retter er baseret på friske, regionale og sæsonale råvarer, hvilket
jeg kaster sammen, til en velsmagende, harmonisk komposition.
Mit mål er, at alle gæster, ligegyldigt om man kommer alene for at nyde
en Aperol Spritz på terassen, som et par til en intim middag, eller for at
hygge med familien, føler at de har fået en god behandling og forlader
stedet med armene helt oppe over hovedet og humøret i top.”

DE BEDSTE HILSENER FRA

ANKER HINGE

Forrett
FALSKE SNEGLE

89,00

Fra Østrig har vi taget denne lækre forret med på kortet. Retten består af
kvalitets oksefilet eller mørbrad gratineret med ost og timian.
Har du ikke prøvet denne spændende ret før, ja så har du noget at glæde
dig til!

Hovedretter
PEBER STEAK

249,00

Af lækker og mør kalvefilet. Steaken bliver serveret med fritter & dip samt
hjemmelavet peber sauce.

SMØRSTEGT RØDSPÆTTE

199,00

Denne lækre rødspætte bliver serveret med kartofler, persillesovs &
citron.Vi får fisk leveret 2 gange om ugen fra fiskemanden i Esbjerg

PERLEHØNEBRYST

199,00

Farseret perlehønebryst med sommerkål og blød fløde estragon sauce

TILKØB AF SIDESALAT

49,00

Dessert
BANANA SPLIT
Med 3 kugler is, flødeskum, knas & chokoladesauce. Som vor mor lavede
den i 80erne.

79,00

BUFFET
STOR LUKSUS BUFFET
BØRN
her du kan finde:
•
•
•
•
•
•

4-5 forskellige forretter
Minimum 4 forskellige hovedretter med passende tilbehør og saucer
3-4 forskellige salater og et væld at tilbehør samt 2 slags dressing.
Et stort udvalg af oste med forskelligt tilbehør
Minimum 2 slags dessert.
et stort udvalg af is på vores Isbuffet med vafler, guf og forskellige
toppings!

199,00
99,00

Til vores små gæster
NUGGETS

79,00

med pommes og ketchup

SPAGHETTI

79,00

med kødsauce og snackgrønt

FISKEFILET

89,00

med pommes og remoulade

FRIKADELLER

89,00

med kartoffelsalat og agurk

Til de helt små Guldklumper
RØVERTALLERKEN

0,00

Frokost
ANKERS SALAT BOWL

129,00

ESPRESSO PASTA

129,00

PARISER BØF

149,00

Lækker klassisk salat med blandt andet kylling, brød croutons og parmesan

Lækker frisk pasta, med svampe og soltørt tomat i flødesovs tilsmagt medLavazza espresso.

200 g hakket oksekød, severvet på toast med peberrod, hakkede kapers,
rødbeder, løg samt rå æggeblomme.

SILDEMAD RØD

49,00

SILDEMAD HVID

49,00

RULLEPØLSE

49,00

ÆGGEMAD

49,00

LUN HAKKEBØF

69,00

RØDSPÆTTEFILET

89,00

serveret med æggesalat og æble

serveret med æggesalat og æble

serveret med sky, løg, mayo og karse

serveret med mayo, tomat, citron og rejer

serveret med spejlæg, bløde løg og rødbeder

smørstegt, frisk paneret, serveret med remoulade og citron.

hvis du ønsker din bøf ikke skal gennemsteges, skal vi gøre opmærksom på,
at der kan være en sundhedsrisiko ved det.

Brunch
LUKSUS BRUNCH
BØRN
All you can eat, lørdag og søndag mellem kl. 9.00 – 11.00

			
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kaffe ~ te ~ isvand ~ 3 slags juice ad libitum
forskelligt morgenbrød samt rugbrød ~ franskbrød
croissanter ~ tebirkis og kanelsnegle
3 slags marmelader ~ honning og hjemmerørt nutella med nødder
2 faste oste ~ 3 bløde oste
grape frugt med mynte og rørsukker
skyr med nøddecrumple
røget eller gravad laks
3 slags pålæg
lun leverpostej med svampe og bacon
røræg med pølser og bacon
lune grønsags tærter
frikadeller med surt
lune kyllinge lår med hjemmelavet chuny
pandekager med ahornsirup og rørsukker
frisk frugt

179,00
99,00

rødvin
ROSENDALE RIDGE - SHIRAZ/MERLOT
2019, SOUTH EASTERN AUSTRALIA
Fyldig og diskret rødvin med balanceret frugt og en smule krydderi.

1 Flaske
1 Glas

219,00
49,00

AVISPA - TEMPRANILLO 2019, SPANIEN
Indbydende rød farve i glasset og en behagelig duft af lakrids og morbær. Smagen er frisk
og frugtig med noter af mørke bær og urter og en vedholdende, fyldig eftersmag.

1 Flaske

219,00

BARVILLE CÔTE DU RHÔNE
- GRENACHE/SYRRAH/SHIRAZ 2017, FRANKRIG
Elegant og frugtfyldt med fine krydderier og en flot balance.En vin der viser, hvad der får
så mange til at elske vinene fra Côtes du Rhône.

1 Flaske

259,00

HAYES RANCH-PETITE SHIRAH 2016, CALIFORNIEN
En kraftfuld Zinfandel der giver hele spektret af smagsoplevelser. Her er tæt varm krydret
og blød frugt. Dette er vinen til grillmaden hele året.

1 Flaske

279,00

rødvin
MONTERÉ RIPASSO CORVINO/RONDINELLA/MOLINARA 2018, ITALIEN
Indbydende rød farve i glasset og en behagelig duft af lakrids og morbær. Smagen er frisk
og frugtig med noter af mørke bær og urter og en vedholdende, fyldig eftersmag.

1 Flaske

299,00

CAMPARO - BARBERA DÁLBA 2019, ITALIEN
Camparos Barbera d’Alba DOC er en intens, rubinrød vin med udpræget duft af syltetøj,
vilde kirsebær, røde bær og let krydrede noter. Den er fyldig og blød med en typisk frisk
og krydret smag.

1 Flaske

329,00

BENI DI BATASIOLO - BAROLO 2016, ITALIEN
Kongernes vin og vinens konge - Barolo! Fremstillet på den kraftfulde Nebbiolo drue.
Dette er en vin med intens kraft og dyb mørk frugt.

1 Flaske

389,00

RODNEY STRONG RUSSIAN RIVER VALLEY PINOT NOIR 2016, CALIFORNIEN
Her er et tydeligt eksempel på hvorfor Pinot Noir skal dyrkes uden for Bourgogne. Russian River Valley er absolout et af de bedste steder til denne vanskelige drue i californien.
Intensitet og nerve pakket ned i en flaske.

1 Flaske

399,00

Hvidvin
ROSEDALE RIDGE – CHARDONNAY 2019,
SOUTH EASTERN AUSTRALIA
Dejlig hvidvin med flot frugtfylde og en sødmefuld duft af grøn frugt.

1 Flaske
1 Glas

219,00
49,00

AVISPA - VERDEJO 2019, SPANIEN

Forfriskende og velbalanceret Verdejo med en let bitterhed.

1 Flaske

219,00

Moseland Berreich Bernkastel – Rivaner 2018, Tyskland

Flot gylden i glasset med en duft af blomster. I smagen fornemmes muskatnød og eksotiske frugter. Smagen er velbalanceret med en behagelig sødhed og en frugtig afslutning.

1 Flaske

229,00

BAIES DORÉES - VIOGNIOR 2019, FRANKRIG
En velsmagende og fyldig hvidvin som viser karakter og elegance.

1 Flaske

249,00

MOONLITE - CHARDONNAY, PINOT GRIGIO 2020,
ITALIEN

En let hvidvin, som både egner sig til lette retter, men også vil være perfekt bare at nyde
som et glas i utide på en varm sommerdag.

1 Flaske

279,00

CHÂTEAU DE MALIGNY CHABLIS – CHARDONNAY
2020, FRANKRIK

Chablis, Château de Maligny, fremstår med en smuk lys farve med sarte grønne reflekser,
en tør smag med fine nuancer af citrus, græs, lidt mineralitet og en lækker fyldig fedme
fra fadlagringen. En lang og vedvarende eftersmag vidner om en vin i flot balance, der vil
glæde de fleste.

1 Flaske

329,00

Bobler
MONT MARCAL - CAVA BRUT, SPANIEN

En succesrig tør og frisk mousserende vin fra det spanske højland

1 Flaske

249,00

MONT MARCAL - CAVA SEMI SECO - SPANIEN

En halvtør mousserende vin fra spanien. Denne vin har så tilpas sødme, så den passer
glimrende til frisk frugt og tørre kager

1 Flaske

249,00

Rosévin
FARMER´S BLOCK - PINOTAGE ROSÉ
2019, SOUTH AFRICA

Dejlig frisk og frugtig rosévin med en smuk farve. En lækker terrassevin.
Fremstår intens og elegant pink i glasset.

1 Flaske
1 Glas

219,00
49,00

ROUGE Á LEVRES - SAUVIGNON, SYRAH/SHIRAZ
2020, FRANKRIG
Forfriskende og velbalanceret Verdejo med en let bitterhed.

1 Flaske

279,00

fadøl
ØKOLOGISK PILSNER FRA FUGLSANG ( 4,8%)
0,25
0,40

BLACK BIRD CLASSIC FRA FUGLSANG (4,8%)
0,25
0,40

SCHIØTZ MØRK MUMME (6,5%)
0,40

EDELWEISS (TYSK WEISSBIER 4,9%)
0,30

ROYAL PILSNER ALKOHOLFRI (0,0%) FLASKE ØL
0,33

HEINEKEN (4,6%) FLASKE ØL
0,33

39,00
59,00
39,00
59,00
59,00
49,00
39,00
39,00

Sodavand
SODAVAND - POSTMIX

Pepsi Cola – Miranda Appelsin – Miranda Lemon – Faxe Kondi
Danskvand – Pepsi Max – Faxe Kondi Free
0,30
0,50

29,00
49,00

Kildevand
EGEKILDE
30 cl.
70 cl.

29,00
49,00

Spiritus
GIN HASS

69,00

APEROL SPRITZ

69,00

WHISKY COLA

69,00

GIN & TONIC

69,00

ROM & COLA

69,00

LICOR 43 & COLA

69,00

VODKA & JUICE

69,00

MONKEY SHOULDER WHISKY / ICE

69,00

THE BALVENIE 12 / ICE

69,00

JÄGERMEISTER

69,00

SNAPS

69,00

BAILEYS

69,00

Der er 2 cl. i alle drinks, yderligere 2 cl. koster 20 kr.

Kaffe
STEMPELKANDE MED KAFFE

29,00

afslut aftenen med en stempelkande fra LAVAZZA, ad libitium.

LUKSUS IRISH COFFEE
få en oplevelse ud over det sædvanlige og mix. selv din Irish Coffee,
som serveres på træ planke.
5 cl. Tullamore Dew Whisky flaske, brun farin, kaffe i stempelkande
og let pisket flødeskum.
Nok til 2 Irish Coffee.

79,00

