
”hjertelig velkommen”.

Vi er glade for at have jer som gæster
her i vores restaurant ogbyder jer.

Lad jer forkæle her hos os. Vores menukort byder
på et omfangsrigt udvalg af både

mad og drikke.

Da alle retterne tilberedes friskt
vil vi gerne forkorte

den lille ventetid med en

”hilsen fra køkkenet”

Vi ønsker jer

”god appetit og velbekomme”



Menukort

Supper

Oksekødssuppe (A,D,I) „Celestine“ med strimler
af urtepandekager (A,D,I) €  5,50

Suppe af vilde hvidløg (D,I,A,M) med urtecroutons (I,D) €  5,90

Tomatsuppe ”Milano” med flødelåg (D) €  5,90

Salater

Salattallerken ”Seehotel”
Sæsonsalat med tunfisk, kogte æg, ostestrimler (D) og oliven (5),,
dertil serveres hjemmelavet dressing (I,A,D,L,M,G),
baguette (I) og smør (D) €  17,50

Kokkens salat 
Sæsonsalat med stegte kalkunstrimler, fåreost (D) og oliven (5)

med urtevinaigrette (8), baguette (I) og smør (D) €  18,50

Vegetariske retter

Ovnbagt camembert (I,A,D) med tranebær på salatbund (I,A,D,L,M,G)

med toast (I) og smør (D) €  10,50

Brede nudler (I) med bladspinat, gorgonzolasauce (D)

ristede pinjekerner og tomat concassé €  15,90

Omelet (A,D) fyldt med tomater, champignoner og ost (D),

serveret med en salatbuket (I,A,D,L,M,G) €  15,50



Kødretter

Kalkun i skiver ”Züricher Art” (D,I) med champignoner,
dertil serveres kartoffelrøsti (A,D) og blandet salat €  19,90

Svine cordon bleu (A,D,I) fyldt med ost (D) og skinke (2,12),
dertil pommes frites, urtesmør (D) og salat (I,A,D,L,M,G)

- 200g - €  21,90

Stegt kyllingebryst med Cognacsauce (D,I)

Smør gulerødder (D) og kartoffelkroketter (A,E,I,M) €  19,90

Gourmetpande
Svinemedaljoner med flødechampignoner (D,I),
Gratineret med ost (D), dertil toast (I) og salat (I,A,D,L,M,G) €  21,90

Husmandskost

”Hawaii Toast”
2 skiver toast (I,D), belagt med kogt skinke (2,12) og ananas,
gratineret med ost (D), samt blandet salat €  12,90

Lækre brasekartofler med bacon (2,7,12)  og løg, samt
3 spejlæg (A) og salat (I,A,D,L,M,G) €  14,50

Hjemmelavet surrib af svinenakke med lækre
brasekartofler (2,7,12) og pikante eddikesyltede grøntsager €  17,50



Fra panden

Panderetter med schnitzel

                 Svineschnitzel (A,I) – 200 g - €  20,90

Variationer:

 -  "Wiener Art" med urtensmør (D, E, L)

- ”Holstensk schnitzel” med 2 spejlæg (A)

- ”Jægerschnitzel” med svampe-flødesauce (D,I)

Panderetter med steak

 Saftig rumpsteak - 200 g – rå vægt     €  27,50

Variationer:

- med champignoner og løg  (D)

- med pebersauce (D,I)

- med urtesmør (D,E,L)

Til alle variationer serveres en blandet salat (I,A,D,L,M,G)

Du kan selv vælge forskelligt tilbehør:
Pommes frites, kroketter (I), kogte kartofler (D)

eller brasekartofler (2,7,12)



Fiskeretter
”Kleine Brotzeit”
2 matjessild - Nordisk vej - (12, B) på en skive fuldkornsbrød  (I,O,D)

med løgringe og salatpynt  (I,A,D,L,M,G) €  12,50

”Dieksee-tallerken” med dip
Røget laks (B), matjessild (12, B) og flødesild (13,B,D,L)

med salat, brasekartofler(2,7,12) €  21,50

Bagt kartoffelpandekage (A,D) med trancheret,
hjemmelavet røget laks (B,2,7,12) og honning-sennep-dip (A,D,L)

samt blandet salat (I,A,D,L,M,G) €  21,50

Matjessildefiletter (12, B) ”Nordisk måde”
3 møre matjessildefiletter i en marinade af æble,
løg og agurk (A,D,L med lækre brasekartofler (2,7,12) og salat €  19,90

Smørstegte Østersø-rødspættefiletter (B,I)

med champignoner, tigerrejer (1,7,C) og bacon (2,7,12),
stegt i smør (13), samt persillekartofler og salat € 22,50

Pandefisk ”Seehotel” serveret på pande
Rødfisk (B,)  stegt med dijon-sennepsovs (A,L,D),
brasekartofler (2,7,12) og rødbeder (12) € 22,50

Sandartfilet, stegt på skindsiden (B,I),
med Riesling sauce (D), dildsauce (D,I) og
rosmarinkartofler (D) og en blandet salat (I,A,D,L,M,G) € 23,50

„Neptun - Platte“
Laks- sandart- rødspættefileter med sause Choron (A,D,E)

Serveres med lækre brasekartofler (2,7,12) og en blandet salat     €  24,50



Altid godt

Karrypølse (2,12), stegt i pande
Med pikant karrysauce (8),, dertil pommes frites med
Ketchup (8) eller mayonnaise (A) og blandet salat (I,A,D,L,M,G) €  11,50

Til sidst det søde

Blandet is (A,D,I,M) med flødeskum (D)

3 kugler is (D) med flødeskum (D) €  5,50

”Peach Melba”
3 kugler vaniljeis (A,D,I,M) med fersken, hindbærsauce
og flødeskum (D) €  6,90

Holstensk rødgrød med 1 kugle vaniljeis (A,D,I,M) €  6,50



Henvisninger

Tilsaetningsstoffer Allergifremkalende

(1) med farvestof (A) med aeg
(2) med anti- oxidant (B) fiskeri med
(3) med smagsforstaerker (C) med krebsdyr
(4) voks behandlet (D) med lactose/maelk
(5) blackened (E) med selleri
(6) svovlholdige (F) med sesamfro
(7) med phosphat (G) svovldioxid og sulfit
(8) med sodestoffer (H) med jordnodder
(9) inoleholder phenylalanin (I) med hvede
(10) kinin (J) med lupiner
(11) koffein (K) med nødder
(12) med konserveringsmiddel (L) med sennep

(M) med sojabonner
(N) med bloddyr
(O)    med rye
(P) med byg
(Q) med havre

Kaere gaester,

trods stor omhu af vores kokke, er cross kombinationer kan ikke udelukkes. Alle
supper, saucer, og huset dressing kan indeholde spor af gluten, laktose, sennep, aeg,

soja og selleri indeholder.
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