Restaurant Rebel

EN REBELSK AFTEN
1 glas aperitif & Snacks
1 VodkaCaviar Tillæg 100
(Iskoldt Beluga vodka & 5 gr. Baerii caviar)
7 serveringer
7 glas vinmenu
Miljøvenligt mineralvand
Kaffe & Sødt
1.525 pr. person

EN REBELSK AFTEN EKSTRA
1 glas Bobler & Snacks
1 VodkaCaviar Tillæg 100
(Iskoldt Beluga vodka & 5 gr. Baerii caviar)
7 serveringer
inkl. Baerii caviar ret & Stegt hummer
7 glas vinmenu inkl. champagne
Miljøvenligt mineralvand
Kaffe & Sødt
1.695 pr. person

Til dem, der har appetitten og lysten til at udfordre smagsløgene
Retterne og vinene serveres i passende størrelse og mængde
Vinmenuen kan erstattes med Dagmar saft og ekstrakt

Rebelsk aften skal forudbestilles pr. telefon eller mail
I har bordet hele aftenen, uanset starttidspunkt
Arrangementet skal være påbegyndt senest kl. 21.00

Fødevareallergier: Venligst giv din tjener besked inden du bestiller.

SNACKS & APERITIF

VODKACAVIAR
Iskold russisk Beluga vodka & Baerii caviar 5g/10g 125/185

SNACKS fra 25
Se venligst tavlen med de forskellige snacks

BOBLER
La Perle Noir Rosé gl. 95

RETTER

Baerii caviar 15g · rimmet kammusling · revet mandel · jordskok 270

Stenbiderrogn · radise · avocado · revet ost · citronmayo 135

Stegt kammusling · perlebyg · syltede bøgehatte 155

Stegt slethvar · porre · ramsløg · tapioka · sauce nage 150

Braiseret blæksprutte · sprød kylling · salvie · svampeskum 135

Ravioli · stegte svampe · snegle · soya · ingefær · purløg 135

Tatar af okse · syltede ribs · urtemayo · sennep · malt · karse 135

Stegt kalvebrissel · grønlangkål · chorizo af sortfodsgris 145

Bavette steak · rødbede · løvstikke · marv · pebersauce 165

Udvalg af oste · sødt · sprødt 115

Rabarbersorbet · syltede rabarber · marengs · fløde 95

Vaniljeis · 10g Baerii caviar 170

Brunet smør is · banan · lakrids 95

EKSTRA TILBEHØR

Baerii caviar 10/50g 145/595 · Stegt hummer 90

CHEF´S MENU & VIN

4 udvalgte retter & 4 glas vinmenu
875 pr. person

VIN PR. GLAS ELLER VINMENU

Vi har et udvalg af vine på glas der kan matche retterne og som også kan fungere som
vinmenu. Vine og priser kan ses på vores tavle

Kreditkortgebyr: Firmakort udstedt inden for eller uden for EU/EØS samt private
betalingskort udstedt uden for EU/EØS bliver pålagt et gebyr. For American Express gælder,
at alle transaktioner bliver pålagt et gebyr.

