Livet er…
At mødes med dem du holder af. Over go’ mad.
I omgivelser der får skuldrene til at sænke sig, snakken til at gå,
og latteren til at løbe. Imens smagsløgene forkæles og sulten stilles.
Af Klassikerne, Favoritterne eller De kreative.
En menu der skifter med årstidens råvarer.
Glem hvad du skulle nå i dag, i morgen og i går.
Gi’ dig tid til at dufte, smage og nyde. Imens vi gør os umage.
I et køkken, der aldrig går på kompromis med hverken smag eller samvittighed.
Her kommer råvarerne fra den jord, du kender. I lokalområdet omkring dig.
Vi har en holdning til det hele. Til smag, til dyr og til miljø.
Fordi vi er overbeviste om, at tro gør hele forskellen.
Troen på, at den gode mad er en del af livet.
Når livet er bedst.
Velkommen til Langhoff & Juul

Langhoff & Juuls brunch og frokostmenu
BRUNCH

FROKOST

Vores brunch serveres alle dage 10-14

Vores frokost serveres alle dage 11-16

L&J Signatur 148,Solbærymer med mandler og frugtsalat
Røræg med pølser, bacon og purløg
Varmrøget laks og rørt hønsesalat
Avocadocreme med basilikum og citrus
Ravost, brie og årstidens marmelade,
samt sødt til kaffen.
Hertil grovstykke lavet på surdej,
kernerugbrød og pisket smør
inkl. en varm drik* og juice 198,tilkøb af bobler 78,-

• Spinatsalat med koldrøget laks, radiser og
brøndkarse. Hertil surdejsbrød
125,-

L&J Vegetarisk 148,Solbærymer med mandler og frugtsalat
Røræg med sprød rug, chia og purløg
Råkostsalat med urter
Avocadocreme med basilikum og citrus
Ravost, brie og årstidens marmelade,
samt sødt til kaffen.
Hertil grovstykke lavet på surdej,
kernerugbrød og pisket smør
inkl. juice og en varm drik* 198,tilkøb af bobler 78,-

• Burger med krydderbøf, syltet agurk,
tomat-relish, urtecreme og salat.
148,-

Kaffe* og kage 78,Serveres alle dage 10-16
Vælg mellem dagens kage eller
”Gammeldags” æblekage

• Rørt tatar med syrlig tomat, revet mørk
chokolade og sprøde chips
125,• Åben grillet sandwichmed hønsesalat,
bacon og urter
125,-

• Langhoff & Juuls Stjerneskud
148,Håndmadder 75,- / 3stk. 175,• Æg og rejer med løvstikke
og mayonnaise
• Kartoffel med masser af karse
samt rygeost-creme
• Rullepølse med italiensk salat
og friterede rodfrugter
• Roastbeef med grov remoulade
og stegte løg

Ønskes der vegetarisk, glutenfrit eller særlige hensyn til allergener,
er din tjener behjælpelig her med

Langhoff & Juuls aftenmenu
Aften 18.00-21.00

HOTELLETS À LA CARTE MENU
Forretter

Hovedretter

Ost og dessert

Dampet hvide asparges,
hasselnød, ærteskud
og cremet sauce
125kr

Rugstegt rødspætte med
brunet smør, ristede kartofler
og grønne asparges.
248,-

Ost fra nær og fjern.
4-5styk samt syltekræs og
knækbrød
128,-

Grov tatar rørt
med syrlig tomat,
chips og chokolade
125,-

Dansk Rib-Eye med grillet
grønt og sprød salat.
Hertil pommes hotel
320,-

Todelt chokoladekage
med is og krokant
98,-

som hovedret
198,-

Burger med krydderbøf,
syltet agurk, tomat-relish,
urtecreme og salat.
Hertil pommes hotel
148,-

HOTELLETS SÆSONMENU
Gi’ dig tid til at dufte, smage og nyde årstidens råvarer, nøje udvalgt af vores dygtige køkken. Her får du
en stribe retter, der tager dine smagsløg med på en spændende gastronomisk rejse i fire serveringer.
Velbekomme!
Fire serveringer 398,-

Vin på glas
fra 78,-

Ønskes der vin til maden?
Vinmenu i to glas
188,-

Alle retter kan kombineres efter ønske
Ønskes der vegetarisk, glutenfri eller særlige hensyn til allergener,
er din tjener behjælpelig her med

Vinmenu i tre glas
248,-

VAND OG SODAVAND
Møn vand 33cl
Møn vand m. brus 33cl
Møn vand 75cl
Møn vand m. brus 75cl
Hindbærbrus
Appelsinbrus
Hyldebrus
Cola Classic
Ginger Beer

VARME DRIKKE
29,39,55,65,
39,39,39,39,39,-

Caffè latte
Soya caffè latte
Chai latte
Cappucino
Caffè macchiato
Cortado
Sort kaffe
Espresso
Iskaffe
Chokolade med flødeskum
Grøn, urte eller Earl Grey te

39,39,39,39,39,39,
39,-

*inkluderet i brunch-tilbuddet og kaffe-/kage-tilbuddet

JUICE
Blodorange
Solbær-æble
Ingefær
Æblemost
Rabarber
Havtorn
Hyldeblomst

FLASKE ØL
Fynsk Forår 0,5L
Dark Horse 0,5L
Red Ale 0,5L

58,58,58,-

38*/48,48,48,39,-*
35,-*
39,-*
29,-*
29,-*
39,-*
45,-*
35,-*

HVAD MED ET GLAS BOBLER?
Tjenerens glas

78,-

HJEMMELAVET SNAPS
Dildsnaps 4cl
Honningsnaps 4cl
Kryddersnaps 4cl
Citron & Hyldeblomstsnaps 4cl
Lakridsrod & estragon 4cl

38,38,38,38,38,-

ER LYSTEN TIL EN DRINK?
EBELTOFT GÅRDBRYGGERI

Gin & Tonic

Ingefær og citron sodavand
Lime og mynte sodavand
Jordbær sodavand
Rabarber sodavand

42,42,42,42,-

Nyd din G/T med vores hjemmelavede
gin på citron og peber

Saison 0,5L
Belgian Brown 0,5L
Helles 0,5L
Weissbier 0,33L
Årstidens 0,33L (spørg din tjener)

63,63,63,46,46,-

Espresso Martini

88,-

98,-

En evig favorit med vodka, espresso
og Cartron kaffelikør

Gin Hazz

98,-

En skøn klassiker med sprød gin,
limesodavand og mangosirup

Vodka & Havtorn

98,-

Driftsikker, lækker vodka-juice
med et festligt twist

Dark & Stormy
Ren fordybelse med mørk rom
og ginger beer
Ønsker du at se vores avec- eller vinmenu,
er din tjener behjælpelig her med

98,-

