
VI BYDER DIG 

HJERTELIG VELKOMMEN

I VORES RESTAURANT

WWW.RESTAURANT-BORGERFORENINGEN.DK

Her oplever du dansk-tysk gæstfrihed
ved en afslappet frokost eller middag.

Husets specialitet er steaks af oksefilet, ribeye steaks og rumpsteaks, der 
bliver langtidsstegt i ovn som hele stege. Inden servering skæres bøfferne 

ud og tilberedes på panden. Mere mørt bliver det ikke!

Vi har også et stort udvalg af andre retter. Alle tilberedes fra bunden af 
friske råvarer. Vi gør derfor opmærksom på, at der kan være lidt længere 

ventetid, især på travle dage.

Velkommen og god appetit!

Torsten og Sabrina Millant



FORRETTER
Alle forretter serveres med frisk baguette
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FRISKE SUPPER
Vi serverer alle vores supper med frisk baguette

1 Skinkeplatte til 2 personer 1 2 4

Bresaola, serranoskinke, røget skinke, honningmelon og mozzarella
100 kr

2 Mild serranoskinke 1 7 14

med tomat og mozzarella, rødløg, mørk balsamico og olivenolie
92 kr

3 Bøffelmozarella med bruschetta 1 7

med friske tomatstykker, løg og hvidløg, olivenolie og frisk basilikum
56 kr

4 Oksecarpaccio 1 7

Carpaccio af oksefilet med rucola, parmesanost og olivenolie
116 kr

10 Pikant tomatsuppe 1 7

med kødboller og krydret fløde
40 kr

11 Fransk løgsuppe 1 7

med ostecroutoner
40 kr

12 Ungarsk gullaschsuppe 1

Fyldig suppe med oksekød, rød peber og kartoffelterninger 
40 kr

13 Porresuppe 1

Cremet grøntsagssuppe med porre og creme fraiche 
40 kr



SALATER
Alle salater serveres med frisk baguette
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LÆKKER PASTA

20 Farverig blandet salat 1 2 4 7

Icebergsalat, tomater, agurk, peberfrugt, rødbedespirer, kålrabi, oliven og salatost
60 kr

21 Tun salat 1 2 4 7

Icebergsalat, tomater, agurk, peberfrugt, rødbedespirer, kålrabi, oliven, salatost, tun og 
æg

76 kr

22 Caesar Salad 1 2 4

Icebergsalat, tomater, agurk, peberfrugt, rødbedespirer, kålrabi, oliven, stegte 
kalkunstrimler og parmesan

76 kr

23 Borgerforeningens luksussalat 1 2 4

Icebergsalat, tomater, agurk, peberfrugt, rødbedespirer, kålrabi, tun, stegte 
kalkunstrimler, kogt skinke, æg, oliven og salatost

108 kr

30 Spaghetti bolognese  1 7

med kødsovs og parmesan
96 kr

31 Spaghetti alla carbonara 1 2 4

med kogt skinke og hvidløg i en cremet flødesovs med parmesan
108 kr

32 Tortellini gorgonzola 1 7 14

fyldt med kød i gorgonzolasauce og parmesan
96 kr

33 Tortellini alla panna 1 7 14

i flødesovs med kogt skinke og parmesan
96 kr

34 Pasta vegetarisk 1 7

med friske grøntsager i en tomat-flødesovs og parmesan
96 kr

Vælg mellem American, fransk eller italiensk dressing



RETTER MED LAM
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41 Lammefilet alla corleone 7 14

Lammefilet stegt i olivenolie og hvidløg, med tomatstykker og peperoni, hertil serveres 
kartofler, broccoli og baguette

184 kr

42 Lammefilet gorgonzola 1 7

Lammefilet med gorgonzolasauce, broccoli og baguette dertil serveres kartofler
188 kr

43 Lammefilet med kantareller 7

Lammefilet med kantareller og flødesauce, kartofler og dagens grøntsager
180 kr

44 Lammefilet med karljohansvampe  7

Lammefilet med karljohansvampe og flødesauce, kartofler og dagens grøntsager
180 kr

45 Lammefilet 7 14

med et twist af balsamico og rødvin, serveret med grillet tomat og kartofler
176 kr

46 Kyllingebryst med pikant ungarsk-inspireret sauce 7 14

Saftigt, grillet kyllingebryst med en pikant, cremet sauce med paprika, løg, tomat, 
champignon, gulerod og syltet agurk. Hertil serveres hvidkålssalat og pommes frites

128 kr

47 Kalvelever på Berlinsk facon 1

Stegt kalvelever i skiver med braiserede æble- og løgringe,brun sovs og persillekartofler
108 kr

KØDRETTER



SCHNITZELKORT
Vores schnitzler bliver frisk tilberedt ved bestilling, dvs. udskåret, paneret og sprødstegt på panden
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MIXED GRILL

50 Schnitzel „Wiener Art“ 1 3 4 7 14

serveret på blandede pandestegte grøntsager med citron, ansjos og kapers, kryddersmør 
og pommes frites

120 kr

51 Holstein-Schnitzel 1 3 4 7 14

toppet med spejlæg, kryddersmør og dansk sursød sildefilet med løg serveret på 
fuldkornsbrød og med pommes frites

128 kr

52 Schnitzel med pikant ungarsk-inspireret sauce 1 3 7 9 14

En pikant krydret, cremet sauce med paprika, løg, tomat, champignon, gulerod og syltet 
agurk, hertil serveres hvidkålssalat og pommes frites

120 kr

53 Jægerschnitzel 1 3 7

serveres med enebær-champignon-flødesauce, pære fyldt med tranebær, samt pommes 
frites

120 kr

54 Mixed Grill „Borgerforeningen“ 1 3 7 9 14

Grillede steaks af oksekød, svinekød, kalkun og kalvelever, serveres med friske 
champignons, grillet tomat med peberrod, bearnaisesauce og pommes frites

144 kr

55 Pikant grilltallerken 7 9 14

Grillede steaks af oksekød, svinekød og kalkun på en pikant, fyldig peberfrugtsauce, 
hertil serveres pommes frites og hvidkålssalat

128 kr

56 „Borgmestergryde“ 1 3 7 9 14

Grillede steaks af oksekød, svinekød og kalkun, med bearnaisesauce, grillet tomat og 
friske champignons på blandede grøntsager, hertil serveres sprøde, stegte kartofler

136 kr



OKSEFILET & ROASTBEEF
Langtidsstegt i ovn. Vælg mellem medium eller well done
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60 Oksemedaljoner 
Oksemedaljoner skåret af oksefilet med grøntsager, brun sovs og kartofler

156 kr

61 Oksefilet alla corleone 1

Oksefilet stegt i olivenolie og hvidløg, med tomatstykker og peperoni, hertil serveres 
kartofler, broccoli og baguette

220 kr

62  Oksefilet gorgonzola 1 7

Oksefilet med gorgonzolasauce, broccoli og baguette dertil serveres kartofler
220 kr

63 Oksefilet med kantareller  7

Oksefilet med kantareller og flødesauce, kartofler og grøntsager
220 kr

64 Oksefilet med karljohansvampe 7

Oksefilet med karljohansvampe og flødesauce, kartofler og grøntsager
220 kr

65 Roastbeef på tysk facon 1 3 7 10 14

Mør roastbeef, der serveres afkølet i skiver med hjemmelavet remoulade og salat med 
American dressing. Hertil serveres stegte kartofler

152 kr

Husets specialitet: Steaks af oksefilet, ribeye steaks og rumpsteaks, der bliver 
langtidsstegt i ovn som hele stege. Inden servering skæres bøfferne ud og tilberedes 

på panden. Mere mørt bliver det ikke!



RUMPSTEAK
Langtidsstegt i ovn. Vælg mellem medium eller well done
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RIBEYE STEAK
Langtidsstegt i ovn. Vælg mellem medium eller well done

70 Rumpsteak Classic 7 14

Rumpsteak med kryddersmør, champignon og løg, hertil serveres pommes frites
168 kr

71 Rumpsteak alla corleone 1

Rumpsteak stegt i olivenolie og hvidløg, med tomatstykker og peperoni, broccoli og 
baguette dertil serveres kartofler

180 kr

72 Rumpsteak gorgonzola 1 7

Rumpsteak med gorgonzolasauce, broccoli og baguette dertil serveres kartofler
176 kr

73 Rumpsteak med kantareller 1 7

Rumpsteak med kantareller og flødesauce, kartofler og grøntsager
184 kr

74 Rumpsteak med karljohansvampe 1 7

Rumpsteak med karljohanvampe og flødesauce, kartofler og grøntsager
184 kr

75 Peberrumpsteak „Madagaskar“ 7 14

Rumpsteak (ca. 250 gr.) med frisk Madagaskar peber, braiseret løg, peberfrugt, 
hampignoner, grønne bønner, oliven, kryddersmør og flødepebersovs, hertil serveres 
pommes frites

176 kr

80 Ribeye steak 1 3 7 9 14

Entrecote på ca. 250 gr. serveret med lækker blandet salat med American dressing og 
kartofler

168 kr

81 Ribeye steak alla corleone 1

Entrecote på ca. 250 gr. stegt i olivenolie og hvidløg, med tomatstykker og peperoni, 
broccoli og baguette dertil serveres kartofler

168 kr

82 Ribeye steak gorgonzola 1 7

Entrecote på ca. 250 gr. med gorgonzolasauce, broccoli og baguette dertil serveres 
kartofler

168 kr

83 Ribeye steak med kantareller 1 7

Entrecote på ca. 250 gr. med kantareller og flødesauce, kartofler og grøntsager
176 kr

84 Ribeye steak med karljohansvampe 1 7

Entrecote på ca. 250 gr. med karljohansvampe og flødesauce, kartofler og grøntsager
176 kr

Husets specialitet: Steaks af oksefilet, ribeye steaks og rumpsteaks, der bliver 
langtidsstegt i ovn som hele stege. Inden servering skæres bøfferne ud og tilberedes 

på panden. Mere mørt bliver det ikke!



FISKERETTER
Vælg mellem American, fransk eller italiensk dressing
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90 Matjessild „Kaptajnens livret“ 4 7 14

Mild matjesfilet på æble-løg-agurkecreme, dertil serveres blandet salat med dressing efter 
eget valg og sprøde, stegte kartofler

124 kr

91 „Lodsens favorit“- en nordtysk specialitet 4 7 9 10 14

Matjesfilet med mild røget landskinke og surrib på æble-løg-agurkecreme med blandet 
salat og dressing efter valg, dertil serveres sprøde, stegte kartofler

132 kr

92 Ørred à la meunière („Müllerin Art“) 1 4 7 14

Sprødstegt ørred med smørsovs og forskellige grøntsager, serveret med blandet salat med 
dressing efter valg samt persillekartofler

144 kr

93 Rødspætte à la meunière („Müllerin Art“)  1 4 7

Sprødstegt ørred med smørsovs og forskellige grøntsager, serveret med blandet salat med 
dressing efter valg samt persillekartofler

152 kr

94 „Fiskerens aftensmad“  1 3 4 7 10 14

Stegt sejfilet med remoulade, serveres med frisk, blandet salat med dressing efter valg og 
sprøde, stegte kartofler

120 kr

95 „Mormors fiskeret” med agurkesalat  1 4 7

Paneret sejfilet sprødstegt i smør serveret med persillesovs og dampede kartofler samt 
agurkesalat i dild-flødesovs

128 kr

96 Scampirejer alla corleone 1 2 4 7 12

Scampirejer stegt i olivenolie og hvidløg, med tomatstykker og peperoni, broccoli og 
baguette dertil serveres kartofler

184 kr

97 Scampirejer gorgonzola 2 4 7 12

Serveret med gorgonzolasauce, broccoli og baguette dertil serveres kartofler
148 kr



DESSERTER
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RØDGRØD

Lækker frugtdessert
med flødeskum 7

TARTUFO BIANCO

Kaffe- og zabaionecreme fyldt
med hvide marengsstykker 1 3 7 8

HUSETS ÆBLEDRØM

Marscarpone
med æble-kanel-kompot 7

SOUFFLE AL CIOCCOLATO

Chokoladesoufflé med en kerne af
flydende chokolade 1 3 6 7 8  ❶



ALLERGENER OG TILSÆTNINGSSTOFFER
Her en liste over de 14 hyppigste allergener samt en liste over tilsætningsstoffer.
De små tal efter navnet på en ret eller drikkevare henviser til følgende lister.
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1 Glutenholdige kornsorter (hvede, rug, byg, havre, spelt, kamut) samt produkter fremstillet heraf

2 Krebsdyr og krebsdyrprodukter

3 Æg og æggeprodukter

4 Fisk og fiskeprodukter

5 Jordnødder og produkter fremstillet heraf

6 Soja og sojaprodukter

7 Mælk og mælkeprodukter, inklusive laktose

8 Nødder (mandel, hasselnød, valnød, akajounød, pekannød, paranød, pistacie, macadamia,
 queenslandnød) samt produkter fremstillet heraf

9 Selleri og selleriprodukter

10 Sennep og sennepsprodukter

11 Sesamfrø og sesamfrøprodukter

12 Bløddyr (snegle, blæksprutter, muslinger, østers) og bløddyrsprodukter

13 Sødlupiner og sødlupinsprodukter

14 Svovldioxid og sulfitter (ved en koncentration på min. 10 mg/kg eller liter)

❶ indeholder farvestof

❷ indeholder konserveringsstof

❸ indeholder antioxidanter

❹ indeholder smagsforstærker

❺ svovlbehandlet

❻ behandlet med ferrogluconat
 farvestabilisator

❼ indeholder fosfat

❽ indeholder mælkeprotein

❾ indeholder koffein

❿ indeholder quinin

⓫ tilsat sødestof

⓬ indeholder en phenylalanin-kilde

Medium stærkt krydret ret – hvis du ikke ønsker dette, skal du blot nævne det ved bestilling.




