Brasserie
Lübker
Morgenmad - mandag til fredag
Aftenen før kan morgenmadspakke afhentes og medbringes
på værelset - inkl. friskmalet kaffe og Søbogård juice.

Morgenmad - lørdag og søndag
Serveres morgenmadsbuffet i Brasseriet fra
kl. 7.30 til 11.00 - skal forudbestilles!

Morgenbuffet
kr. 100,Brød, smør, ost, pålæg, marmelade, frugt, græsk
yoghurt med müsli, mini basse samt juice, kaffe
eller the ad libitum
Brunch
kr. 125,Samme som ovenstående - plus røræg med bacon
og purløg, pandekage med sirup samt juice ad
libitum og valgfri kaffe eller the.

Salater
Salat med bagt laks, rejer, semidried
tomater, syltede rødløg, knas
brød og smør
kr. 95,Salat med kylling, mozzarella
semidried tomater, syltede rødløg
knas, brød og smør
kr. 95,Håndskårne fritter, estragonmayo
Grab ´n Go Sandwich
- i Foccacia bolle med oliven
Spicy Kylling, sprødt kål
salat, bacon

kr. 40,-

Kylling/bacon, ravigotte dressing
sprødt kål og salat

kr. 40,-

Wienerschnitzel
Smørristede kartofler, ærter,
wienerdreng
RibEye
Håndskårne fritter,
salat, estragonmayo
og bearnaise
Ekstra bearnaise

Frokost og aften
Burger
Brasseriets Okse Burger
kr. 110,Surdejsbolle, hakket oksekød (ca. 200 gr.) med
gouda, salat, grov slaw, syltede rødløg,
håndskårne fritter, estragon mayo
Brasseriets Kyllinge Burger
kr. 95,Surdejsbolle, kyllinge skiver med gouda
salat, tomatrelish, semidried tomater,
håndskårne fritter, estragonmayo
Wraps
Tortilla med Spicy Kylling, bacon, salat
semidried tomater og sprødt kål
kr. 85,Tortilla med kylling, bacon, mozzarella,
semidried tomater, pesto, salat,
sprødt kål
kr. 85,Franskbrød med hønsesalat
Serveret med grønt

kr. 85,-

Snacktallerken (min. 2 pers.)
2 x pølse, laks og hønsesalat
3 x tapanader
Serveres med brød og smør

kr. 95,-

kr. 45,-

225 gr.
300 gr.

kr. 145,-

kr. 185,kr. 225,kr. 20,-

Æggekage - min. 2 pers.
Æggekage, bacon, semidried tomater, purløg,
rugbrød, smør og sennep
Påregn mindst 20 min. ventetid
kr. 95,- p.p.

Børneretter
Børneburger
Nuggets med håndskårne fritter

kr. 75,kr. 65,-

Sødt
Kager
Kage/alm. Kaffe
Kage/Speciel kaffe (frit valg)

kr. 35,kr. 45,kr. 65,-

Kolde drikke
Øl

Kaffe

Flaske
Carlsberg/ Tuborg
Carlsberg Nordic - low alcohol
Angelo Poretti
Erdinger - no alcohol
Fadøl
Fadøl Carlsberg
Tuborg Classic
Grimbergen Double
IPA
Leffe

0,33 l.
kr. 30,kr. 30,kr. 35,kr. 40,-

0,25 l/0,5 l/0,75 l
kr. 30,-/40,-/60,kr. 30,-/40,-/60,kr. 40,-/55,kr. 40,-/55,kr. 40,-/55,-

Sodavand og saft
Postmix (Coca-Cola, Cola Zero, Sprite, Fanta Zero, Dansk vand)
Sodavand 0,25 l.
kr. 25,Sodavand 0,50 l.
kr. 35,Flaske
Sodavand 0,25 l.
Sodavand 0,50 l. (to-go)

kr. 25,kr. 30,-

Ebeltoft Gårdbryggeri
Søbogaard - øko saft uden brus
Arizona Ice Tea
Kildevand flaske
Kande vand med is

kr. 35,kr. 35,kr. 35,kr. 20,kr. 20,-

Drinks
Drinks
Mojito
Vodka/Lemon
Vodka/Juice
Gin/Tonic
Rom/Cola
Whiskey/Cola
Drinks Lux

Varme drikke

kr. 65,-

Husets kaffe bliver leveret af Kaffeselskabet.
Kaffen er en blanding bestående af:
Santos NY 14/16, Honduras S.H.G., Indien Cherry A/B

Kaffe-blandingen er som noget helt unikt tilpasset
vores lokale vandkvalitet, hvilket betyder at smagens
nuancer bliver fremhævet bedst muligt. Kaffen er
mellemristet med en blød, cremet og lang eftersmag.
”Den ægte Lübker Cappuccino”, som på en
fortorvscafé i Italien. Mælkeskummet karamelliseres
med sukker på toppen og en af vores lækre
smagsvarrianter.”Mælkekagen” på toppen spises
som en kage mens kaffen under nydes.

Tag den lækre smag med hjem….
Køb friskmalet kaffe fra salgsboden
Den ægte Lübker Cappuccino
Enkelt shot
Dobbelt shot
Cappuccino med ekstra mælk
Enkelt shot
Dobbelt shot
Cafe Latte
Espresso
Enkelt shot
Dobbelt shot
Americano
Iskaffe
Lübkers egen brygkaffe
Kop
kande
Cacao m/varm mælk
Cacao m/flødeskum
The
Te
Te i kande

fra kr. 85,-

Vi tilbyder et stort udvalg af spiritus og shots se venligst i baren!

kr. 35,kr. 40,kr. 37,kr. 42,kr. 38,kr. 25,kr. 30,kr. 25,kr. 30,kr. 25,kr. 50,kr. 30,kr. 35,-

kr. 25,kr. 40,-

Åbningstider

A la Carte

August 2017

August 2017
Serveres onsdag, torsdag, fredag (dog ikke
grillaftener), lørdag.

Mandag - 12.00 - 18.00
Tirsdag - 12.00 - 21.00
Onsdag - 12.00 - 21.00
Torsdag - 11.00 - 23.00
Fredag - 11.00 - 23.00
Grill-aften*
Lørdag - 07.30 - 23.00
Søndag - 07.30 - 18.00
Køkkenet lukker alle dage kl. 21.00,
dog kl. 18.00 søndag og mandag
*Grill-aften uge 28-32

Vælg mellem
Forretter:
Feta bagt i ovnen med olivenolie og græske
krydderier serveres med tomater og grøn peber
Tagliatta af oksekød med rosemarin, citroncreme,
madagaskarpeber og parmasan
Hovedretter:
Dagens fisk med nøddesmør,
sommergrønt samt nye kartofler
Kronhjort med kantareller, selleripuré
samt nye kartofler
Desserter:
Citrontærte serveret med vaniljeis

Tlf.: 3840 8031

Jordbærtriffli

Pris:

Mad ud af Huset og selskaber

Hovedret kr. 155,-

www.lubker.com

2 retter kr. 245,3 retter kr. 325,3 retter inkl. vinmenu kr. 495,-

Fredage i uge 28-32
serveres Grill fra buffet!

Spørg efter vores vinkort!

