Aftenmenu
17:00 – 21:00

Starten på en god aften
Velkomstbobler · 59
Anna de Codorniu
Livlige og sprøde bobler med flot fylde og god frugt.
Salte snacks +30
(min. 2 kuverter)

Sæsonmenu · 350

Granmenu · 455

Stegte kammuslinger
Jordskokke - salturt - citrus

Carpaccio af ribeye
Trøffel - bøgehatte - vesterhavsost - urter - croutoner

Farseret unghanebryst
Kantareller - majs - kartoffelterrin - estragon

Oksemørbrad
Løg - knoldselleri - kryddersmør - fritter
Vælg mellem
bearnaise, peber- eller rødvinssauce
Friskrevet trøffel +40

Pocheret pære
Safran - dulce de leche - vanille - hvid chokolade
Tilhørende vinmenu · 245

Cremé Brûlée
Passionsfrugt - citronverbena
Tilhørende vinmenu · 315

Top din oplevelse
Antonius Caviar 10g · 100
Siberian Sturgeon Caviar Malossol
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3 retters menu
17:00 – 21:00

2 retters menu · 315
3 retters menu · 375

Forretter · 115
Stegte kammuslinger
Jordskokke - salturt - citrus
Taskekrabbe
Avocado - rehydrerede pimentos - østersurt
Carpaccio af ribeye +30
Trøffel - bøgehatte - vesterhavsost - urter - croutoner

Hovedretter · 210
Skindstegt torsk
Butternut squash - fiskefumé - peberrod
Farseret unghanebryst
Kantareller - majs - kartoffelterrin - estragon
Oksemørbrad +80
Løg - knoldselleri - kryddersmør - fritter
Vælg mellem bearnaise, peber- eller rødvinssauce
Friskrevet trøffel +40

Desserter · 100
Mørk chokoladekage
Kaffe - marengs - kirsebær
Pocheret pære
Safran - dulce de leche - vanille - hvid chokolade
Cremé Brûlée
Passionsfrugt - citronverbena
Trøffelbrie
Frugtbrødscroutoner - honning
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Snacks & sødt
11:00 – 21:00
Vores udvalg af snacks · 89
Sprødt med dip, saltede mandler, oliven
Trøffelfritter med parmesan og trøffelmayo · 55
Fritter med chilimayo · 45
Ekstra dip +8
3 små søde · 55
Dagens udvalg af søde sager
Luftige amerikanske pandekager · 65
Ahorn sirup, råsyltede bær, is
Brownie · 75
Råsyltede bær, is

Guldkort

(Fordelskort)
Det kan ikke betale sig at lade være
3 retters menu til 2 retters pris
Gran
Rabatter på alle varme drikke
Gran, Granbar
En gratis kaffe/the til din brunch
Gran
En gratis flaske cava
Ved indsættelse af 1000+ kr. på dit guldkort
En gratis flaske champagne
Ved indsættelse af 2000+ kr. på dit guldkort
Guldkortet opretter vi for dig og sætter dit ønskede beløb på.
Der skal sættes minimum 200 kr. ind pr. opfyldning
og tankes op med hele 200.
For at opnå de forskellige rabatter, skal Guldkortet kunne dække hele
regningen. Guldkortet kan bruges både på Gran og GranBar.
Spørg din tjener efter guldkortet
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