
Godt og ærligt håndværk siden 2010

Livretter
11:00 – 21:00

Cæsarsalat · 155 
Hjertesalat, Cæsar dressing, parmesan, croutoner,  

tomater, plukket kylling 

Stjerneskud · 215 
Ristet toast, urtepaneret rødspættefilet, røget laks,  

dampet torsk, håndpillede rejer, urtemayo, rød dressing

Rørt tatar · 215 
Oksemørbrad, kapers, cornichoner, sennep, løg, urtesalat,  

sprøde fritter, aioli

Ribeye carpaccio · 185 
Sprøde croutoner, trøffelmayo, syltede bøgehatte, vesterhavsost, 

urtesalat, sennepsvinaigrette, trøffelfritter

Pasta fettuccine · 165 
Cremet pasta serveret med asparges, ærter, smør og parmesan

Nachos · 125 
Oste- og salsagratinerede tortilla chips, guacamole, creme fraiche 

Paneret kylling med BBQ +45

Granburger · 165 
Hakket oksekød, briochebolle, sprød bacon, ketchup, chilimayo, 

syltede rødløg, marinerede agurker, frisk tomat, sprøde fritter, aioli

Kyllingeburger · 165 
Friteret kylling, BBQ, briochebolle, sprød bacon, ketchup, chilimayo, 
syltede rødløg, marinerede agurker, frisk tomat, sprøde fritter, aioli

Børnenes livretter
Gælder kun børn til og med 12 år

 
Pasta fettuccine · 100

Troldeburger · 115
Sprød kylling med fritter · 100

Ost i din burger + 10
Spejlæg i din burger + 15

Ekstra dip + 8

Fås også vegetarisk
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Starten på en god aften
Velkomstbobler · 75 
Anna de Codorniu 

Livlige og sprøde bobler med flot fylde og god frugt 
 

Vores udvalg af snacks · 89 
Sprødt med dip, saltede mandler, oliven

 

Aftenmenu 
17:00 – 21:00

Sæsonmenu · 365
Stenbiderrogn

Røget makrel - forårsgrønt - grits -  
kærnemælk - dild  

Sprødstegt svinebryst 
Mole - pico de gallo - bønner - yucca

Tiramisu a la Gran 
Espresso - ladyfingers - mascarpone - mandler 

Tilhørende vinmenu · 245

Granmenu · 465
Carpaccio af ribeye 

Trøffel - bøgehatte - croutoner -  
urter - vesterhavsost

Okse 
Vælg mellem Striploin eller Mørbrad   

Forårsløg, grønne asparges, kryddersmør,  
rå radiser, sprøde fritter 

Vælg mellem  
bearnaise, peber- eller rødvinssauce 

Friskrevet trøffel +40

Cremé Brûlée
Tricolore is parfait 

Tilhørende vinmenu · 315

Fås også vegetarisk
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3 retters menu 
17:00 – 21:00

2 retters menu · 325
3 retters menu · 385

Forretter · 120
Stenbiderrogn

Røget makrel - forårsgrønt - grits -  
kærnemælk - dild  

Smørpocheret hvide asparges  
Hollandaise - sandrejer - dild olie 

Carpaccio af ribeye +30 
Trøffel - bøgehatte - vesterhavsost - urter - croutoner

Hovedretter · 215
Sprødstegt svinebryst 

Mole - bønner - pico de gallo - yucca
 

Skindstegt laks  
 Asparges - frikassé - beurre blanc - ørredrogn - kartoffel

Okse  +80 
Vælg mellem Striploin eller Mørbrad   

Forårsløg, grønne asparges, kryddersmør, rå radiser, sprøde fritter 
Vælg mellem  

bearnaise, peber- eller rødvinssauce 
Friskrevet trøffel +40

Desserter · 115
Tiramisu a la Gran 

Espresso - ladyfingers - mascarpone - mandler 

Arme riddere 
Salte vafler - vanilje - ahornsirup - hasselnødder 

Cremé Brûlée
Tricolore is parfait 

Udvalg af franske oste
Grissini - sveske - cognac 

Fås også vegetarisk
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Snacks & sødt
11:00 – 21:00

Vores udvalg af snacks · 89 
Sprøde svær med dip, saltede mandler, oliven

Trøffelfritter med parmesan og trøffelmayo · 55
Fritter med chilimayo · 50

Ekstra dip  +8
Ketchup, aioli, chilimayo, trøffelmayo

3 små søde · 55 
Dagens udvalg af søde sager

Hjertevafler · 65
Vaniljeis, ahornsirup, æble/havtorn marmelade 

Brownie · 75 
Vaniljeis, råsyltede bær

 

  ’’Social Dining i hjertet af Horsens’’ 
Vælg mellem 10 serveringer eller mix og match mellem retterne

’’Unik drikkevare menu’’ 
Prøv en tilsmagt symfoni af vine, cocktails, øl og vand

’’Flabet indretning’’ 
Læn dig tilbage og lad nysgerrigheden vandre


