Når man har hjertet med i produktionen

Ugens tilbud fra Slagteren & Kokken – uge 16 2018

Ugens tilbud

Dansk BISON fra Tranum.
Så har vi fået slagtet den første af 4 bisonokser i år. Lige nu er det hakket kød og kød til
braisering, der er klar, vi har også lavet nogle
fantastiske grillpølser, som også er klar til
salg nu. Kølehakket Dansk bisonokse, max.
3 - 7 % fedt.

60,Tag 1kg. for 99,Pr. 1/2kg.

Ugens grill-hit

Urtemarinerede lammesteaks, som vi har
skåret af lammekøllen.
Pr. 100g.

13,50

Ugens EKSTRA-tilbud

Vi har været så heldige, at have fået fingre
i et lille parti helt fantastiske kalve-kroner,
som vi skærer til kalve Côte dé boeuf eller
også som hel steg.
Pr. 100g

Ugens færdigret

Forårsgryderet med små kartofler og friske
krydderurter.
Til 2 personer

79,-

Ugens steg

Vi har lavet en ny udgave af vores fantastiske
rødvin-/ramsløg-steg. Den nye udgave er
med rostbeef - rob marineret Okse Roast
steg - velegnet til grillen, hvor den skal have
ca. 30 - 35 min til en kernetemperatur på 55c
eller den kan steges i ovnen ca. 35 - 40 min v.
180c til 55 c kernetemperatur. Vægt ca 800g.
Pr. stk.

99,-

Ugens salat

“Alpesalat”. Med hjertesalat, ristede marksvampe, emmentaler, semidry tomater og
ristede rugbrøds croutoner.
Pr. 100g

9,50

32,-

Ugens tapas-hit

“Carpaccio kit”, som består af Carpaccio af
oksemørbrad og vores hjemmelavede bresaola. Dertil rucolasalat, balsamico creme og
parmesanflager.
Pr. person

25,-

Weekendmenu

Gistrup limousine kalv. Braiseret kalve-tykkam
i dejlig rødvinssauce, salt-bagte kartofler samt
forårssalat med nye hvide og grønne asparges,
italienske blommetomater og salatmix.
Til 2 personer

145,-

Ugens dessert (fra tirsdag til fredag)

Hjemmelavet Pannacotta med stikkelsbær-/
hyldebærkompot.
Pr. person

25,-

Menuer til afhentning lørdag bestilles senest
fredag kl. 10:00.
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