RESTAURANT

LA MAR
MENUKORT
&

VINKORT

BRØD

| BROT | BREAD

1. Bruchetta		 kr. 52,00
Ristet la Mar brød med tomat, løg, olivenolie og revet ost.
		
Bruchetta. Geröstetes Brot mit Tomaten, Zwiebeln, Olivenöl und geriebener Käse
Bruchetta. Toasted bread with tomato, onion, olive oil and grated cheese

SUPPER

| SUPPEN | SOUPS

2. Fiskesuppe La Mar		
med forskellig fisk og grønt

kr. 84,00

3. Hummersuppe med jomfruhummerhaler og porrer		

kr. 88,00

4. Aspargessuppe		
med hjemmelavede kødboller

kr. 70,00

”La Mar” Fischsuppe mit verschiedenen Fischen und Gemüsen
”La Mar” Fish soup with various fishes and vegetables

Hummersuppe mit Kaiserhummern und Porree
Lobster soup with Norway lobsters and leek

Spargelsuppe mit hausgemachten Fleischkloßen
Asparagus soup with homemade meat balls

FORRETTER

| VORSPEISEN | HORS DÓEUVERS

5. Jomfruhummerhaler		 kr. 95,00
med olivenolie og hvidløg. Salat og rødløgsjuice.
Kaiserhummer mit Olivenöl und Knoblauch. Salat und rote Zwiebel Saft
Norway lobsters with olive oil and garlic. Salad and red onion juice

6. Vinbjergsnegle ”En cocotte”		

kr. 78,00

7. Traditionel Rejecocktail 		

kr. 75,00

8. Indbagt rødtungefilet
med salat, rejer og sauce lime

kr. 76,00

Weinbergschnecken ”en cocotte”
Escargots ”en cocotte”

Traditioneller Krabbencocktail
Traditional prawn cocktail

Eingebackenes Rotzungenfilet mit Salat, Krabben und Limettensauce
Baked Lemon sole with salad, prawns and lime sauce

9. Larb fisk.  
kr. 74,00
Lidt stærk fisk i symfoni med lemongræs, chili, tørret ris, salat og rejer                                                                                                                              
Larb Fisch. Ein bisschen scharf Fisch mit Zitronengras, Chili, Reis, Salat und Krabben
Larb Fish.  A little spicy fish with lemon grass, chilli, rice, salad and prawns

10. Ovnbagt kulmule		
med salat, rejer og sauce hollandaise

kr. 75,00

Seehecht im Ofen gebäckt, mit Salat, Krabben und Sauce Hollandaise
Oven-baked hake with salad, prawns and sauce hollandaise

11. Oksemørbradsalat		
med kraftig og pirrelig sauce
Lenden Salat mit kräftige Sauce

kr. 95,00

Sirloin with spicy sauce

HOVEDRETTER AF OKSEMØRBRAD
H A U P T G E R I C H T E M I T L E N D E N | M A I N D I S H E S O F S I R LO I N
13. Steak		 kr. 288,00
med frisklavet bearnaisesauce, grøntsager, ærter og pommes
Steak mit Sauce Béarnaise, Gemüse, Erbsen und Pommes
Steak with béarnaise sauce, vegetables, peas and pommes

14. Pebersteak 		 kr. 298,00
med cognac-sennep sauce
Steak mit Cognac-Senf Sauce
Steak with pepper and cognac- mustard sauce

15. Châteaubriand ( helstegt - min. 2 couv. )
med maderiasauce

pr. person

kr. 310,00

Châteaubriand ( gebratene - min. 2 Personen ) und Madeirasauce
Châteaubriand ( roasted whole - min. 2 covers ) and Madeira sauce

16. Steak 		 kr. 280,00
med hvidløg og kraftig sky		
Steak mit Knoblauch und kräftige Jus
Steak with garlic and strong gravy

HOVEDRETTER AF FISK
HAUPTGERICHTE AUS FISCH | MAIN DISHES OF FISH
22. Fisketallerken 		 kr. 310,00
med dampet og stegt fisk, jomfruhummerhaler og sauce lime
Fischplatte mit gedämpfter Fisch und gebratener Fisch,
mit Kaiserhummern und Limettensauce serviert.
Fish plate with steamed fish, roasted fish, served with Norway lobster and lime sauce

23. Gratineret pighvarfilet
med jomfruhummerhaler i hummersauce

kr. 258,00

Gebackt Steinbuttfilet, mit Kaiserhummern und Kaiserhummern Soße
Turbot fillet browned in the oven, with Norway lobster und Norway lobster sauce

24. Rødtunge Bonne Femme		 kr. 248,00
Ovnbagt i fiskevelouté med jomfruhummer og urter
Rotzungenfilet ”bonne femme” im Fisch-velouté gebackt, mit Kaiserhummern und Kräuter
Lemon Sole ”bonne femme”, oven baken in fish-velouté, with Norway lobsters and herbs

25. Stegt kulmule 		 kr. 238,00
med urte-flødesauce
Gebratene Seehecht mit Kräuter-Sahne sosse
Roasted hake with herb-cream sauce

26. Helstegte rødspætter ( 2. stk. ) 		 kr. 199,00
med rejer og sauce lime
Gebratene Schollen mit Krabben und Limettensauce (2 Stücke)
Plaice, roasted whole, with prawns and lime sauce (2 units)

FISKEMENU | FISCHMENÜ | FISH MENU
”La Mar” fiskemenu ( min. 2 couv.)
”La Mar” Fisch menü ( min. 2 Personen )
”La Mar” fish menu ( min. 2 covers )

Fiskesuppe
Fischsuppe
Fish soup

Jomfruhummer med hvidløg og olivenolie
Kaiserhummer mit Knoblauch und Olivenöl
Norway lobsters with garlic and olive oil

Symfoni af 3 forskellige dampede fisk
i smørmonteret fiskejus med æbler

Symphonie aus 3 verschiedenen gedämpften Fischen in buttermonté Fischensaft mit Äpfeln
Symphony of 3 different steamed fishes in buttermonté fish juice with apples

Kombination af stegt rødtunge og rosette af samme
serveres med med grøntsager og limesauce

Kombination von Gebratenes Rotzungenfilet und Roset - mit Gemüsen und Limettensauce
Roasted lemon sole and roette - with vegetables and lime sauce

Hjemmelavet is
med frisk frugt

Heimgemachtes Eis meit frischem Obst
Homemade icecream with fresh fruit

19.
20.
21 .

3 retter kr. 325,00
4 retter kr. 350,00
5 retter kr. 375,00

BØRNERETTER

| KINDERGERICHTE| CHILDRENS MENU

27. Fiskefilet burger med rejer og pommes

kr. 82,00

28. 2 fiskefileter  med salat, rejer og pommes

kr. 78,00

29. Chicken nuggets med salat og pommes		

kr. 66,00

30. Burger af egen faras med pommes 		

kr. 78,00

31. Steak af oksemørbrad med sauce, grøntsager og pommes		

kr. 138,00

32. Røde pølser med pommes 		

kr. 58,00

33. Børneis med frugt		

kr. 62,00

Schollenfilet Burger mit Garnelen und Pommes Frites
Burger with fried fillet of plaice, shrimps and french fries

2 Schollenfilet mit Garnelen und Pommes Frites
2 fried fillet of plaice with shrimps and french fries

Chicken Nuggets mit Salat und Pommes Frites
Chicken nuggets with salad and French Fries

Burger mit Pommes Frites
Burger with French Fries

Lenden mit Sauce, Gemüsen und Pommes Frites
Sirloir with sauce, vegetables and French Fries

Würstchen mit Pommes Frites
Sausages with French Fries

Eis mit Obst
Ice cream with fruit

Til alle retterne serveres dagens garniture, pommes og anden kartoffel.

DESSERTER

| NACHSPEISEN | DESSERTS

34. Pandekager		
med honningmandler, appelsin og hjemmelavet is

kr. 75,00

35. Hjemmelavet is		
med frugt, chokolade og marcipanrose

kr. 75,00

36. Is festival 		

kr. 64,00

37. Hjemmelavet kransekage med marcipantop og chokolade		

kr. 52,00

Pfannkuchen mit Honig Mandeln, Apfelsine und hausgemachtes Eis
Pancakes with honey almonds, orange and homemade ice cream

Hausgemachtes Grandmarniereis mit Obst und Nougatblinie
Homemade Grand Marnier ice cream with fruit and nougat blinis

Eisfestival
Ice cream festival

Baumkuchen aus Mandelteig mit Marzipan und Schokolade
Marzipan ring cake with marzipan and chocolate

HUSETS HVIDVIN

Pr. glas

1/1 fl.

kr. 52,-

kr. 218,00

40 Spanien | Campo de Borja

Duque de Sevilla
Bodegas Aragonesas

Duften har toner af tropisk frugt og lime.
Smagen er forfriskende med en god fedme og en let elegant syre.

HVIDVINE

			
41 Chile | Curico Valley

El Descanso Chardonnay
Viña Errazuriz S.A.

Flot duft af ristede hasselnødder, hvide blomster og syltede pærer. 		
Ren, velstruktureret smag af tropiske frugter, en anelse fad og
syltede pærer/æbler.

kr. 238,00

42 Frankrig | Alsace

Riesling
Meyer-Fonné

Fornem Riesling med en ren, mineralsk aroma med hint af ananas og ingefær. 		
Fyldig på tungen med præg af nektariner, appelsinskal og fersken.
Balanceret og harmonisk med en behagelig syre.

kr. 278,00

43 Frankrig | Loire| Pouilly-Fumé

Pouilly Fume
Château De Tracy Sur Loire

Meget imødekommende med en finesserig duft af citrus, lime
og mineraler. Smagen er lang, elegant og frisk. En stor vin
som understreger, at nogle Frankrigs bedste hvidvine findes i Loire.

kr. 375,00

44 Frankrig | Chablis

Chablis Vaudon
Joseph Drouhin

Meget attraktiv og intens aromatisk vin med toner af koriander, 		
appelsin og citron. Karakterfuld, rund og blød smag med stor fylde
og forfriskende syre.

kr. 348,00

45 Portugal | Vinho Verde

Allo Alvarinho og Loureiro
D.O.C., Soalheiro

Levende ”grøn vin” som har både tropiske frugter og præcis og klar		
citrusfrugt i både duft og smag. Alvarinho giver de mineralske noter,
og Loureiro-druen giver de blomstrede og mere eksotiske noter.

kr. 248,00

ROSÉVINE

Pr. glas

1/1 fl.

Indbydende duft af jordbær, modne hindbær og røde kirsebær. 		
Smagen er velafbalanceret med blød, imødekommende og afrundet struktur.
Eftersmagen er forfriskende og vedvarende.

kr. 248,00

46 Chile | Central Valley

Errazuriz Rosé Cabernet Sauvignon
Viña Errazuriz S.A.

HUSETS RØDVIN

		

47 Spanien | Campo de Borja

Duque de Sevilla
Bodegas Aragonesas

kr. 52,-

kr. 218,00

Farven er let mørkerød med lilla kant. Duften har toner af brombær og jordbær,
og smagen er rig og velstrukturet med en medium lang eftersmag.

RØDVINE

			
48 Frankrig | Bourgogne

Beaujolais-Villages, AOP
Maison Joseph Drouhin

Fristende rubinrød farve og en charmerende solmoden blomstrende		
duft, der harmonerer fint med den runde og imødekommende smag.

kr. 278,00

49 USA| Californien

11th Hour Zinfandel, NV
11th Hour Cellars

Masser af solmodne sommerbær i duft og smag. 		
Hertil fine vanilje- og røgede toner fra fadlagringen.
Der er tryk på bærfrugten, men friskheden er bekræftende.

kr. 298,00

50 Sydfrankrig | Pays d´Oc

Domaine de Luc Cabernet Sauvignon, IGP
Château Famille Fabre

Ren Cabernet Sauvignon, der bliver høstet på en række terrasser, 		
der allerede blev etableret under under korstogstiden i middelalderen,
mens rustningsklædte riddere kan have passeret forbi på vej mod Jerusalem.
Jorden består her af en blanding af ler og kalksten.

kr. 298,00

RØDVINE

1/1 fl.

51 Australien | Barossa Valley

Woodcutters Shiraz
Torbreck		kr. 368,00
Duften er sødmefyldt med elementer af brombær og kirsebær.
Smagen er fyldig, stilren og meget nuancerig. Lang og intens eftersmag.

52 Frankrig |Rhône

Saint-Esprit
Delas Frères

Duften er klassisk Syrah med bærfrugt, violer, lakrids og krydderier, 		
mens smagen er cremet og indsmigrende.

kr. 278,00

53 Italien | Puglia

Neprica Negroamaro Classic, IGT,
Tormaresca, Antinori

Flot, rubinrød farve i glasset med en aroma af kirsebær og marmelade		
sammen med noter af violer og anisette. Bløde og elegante tanniner balanceret
med en behagelig friskhed og sprødhed.

kr. 256,00

54 Italien | Puglia

Torcicoda Primitivo, IGT,
Tormaresca, Antinori

En vin med en god struktur og balancerede, elegante tanniner. 		
Duft og smag af sorte kirsebær og blomme med hint af lakrids og tørret frugt.

kr. 498,00

SØD VIN

			

Glas

55 Italien | Emilia Romagna

Lambrusco Reggiano Rosato
Medici Ermete & Figli

Lige så charmerende og sødmefuld som man kan ønske sig af 		
en terrasse-lambrusco.

VIN MENU

			
56 1 glas Riesling Meyer-Fonné
1 glas Duque de Sevilla rød,
1 glas Lambrusco, Italien

kr. 178,00

kr. 30,00

COGNAC
58 Frankrig | Cognac | Grande Champagne

Daniel Bouju Sélection Spéciale, Daniel Bouju

Fadlagret fem år på nye Limousinfade. Ravgul farve, duft af egefad og 		
blomster, meget afrundet.

kr. 38,00

60 Spanien | Brandy

Torres 20 Brandy, Miguel Torres

Årsagen til det verdenskendte spanske vinhus’ store Brandy-succes er, 		
dels at Torres udelukkende bruger lokale catalanske druesorter, dels at
grundvinen lagres på egefade før destillation.

kr. 48,00

WHISKY
61 Speyside

The Macallan 12 Years 		

kr. 55,00

72 Islay

62.

Lagavulin 16 Years		

kr. 55,00

Glenfarclas 21 år		

kr. 55,00

DIVERSE
63

Vand		

kr. 25,00

64

Øl		

kr. 30,00

65

Kaffe el. the		

kr. 32,00

66

Irish coffee - alm		

kr. 50,00

67

Irish coffee  - dobbelt		

kr. 70,00

69

Spiritus og likør		

kr. 34,00

76

Mokai		

kr. 45,00

77

Special øl Struer håndbryg classic 0,5 liter 		

kr. 68,00

www.hjhansen-vin.dk

