Velkommen til

Kulhuse Kro
Vi glæder os til at betjene jer

Before dinner drinks
Sparkling .......................................................................kr. 68,Cava Brut Especial
Bodegas Naveran, Penedès, Spanien

Aperol Spritz ...................................................................kr. 68,Aperol, mousserende vin & danskvand

Gin & Tonic .....................................................................kr. 68,Agurk & sort peber

Nyd jeres middag i smukke omgivelser med udsigt over både
Isefjord og Roskilefjord. Vi tilbyder en moderne gastronomisk oplevelse,
med sans for detaljerne. Vi tilbereder alt vores mad fra bunden, og benytter
os altid af sæsonens friske råvare. Vores kokke, samt vores smilende
tjenere ønsker jer velkommen på Kulhuse Kro.

Menu
kl. 17.30 - 20.30

FORRETTER
Laks koldrøget fra lokalt røgeri
Friske urter, asparges og hjemmebagt brød
kr. 98,-

Gazpacho på solmodne tomater
Friske urter, creme fraiche og hjemmebagt brød
kr. 88,-

HOVEDRETTER
Ude godt, hjemme bedst - danske bøffer
Ribeye, ca. 300g., skåret af kalvekød med fedtkant og fedtmarmorering
Syltede brombær, bagt tomat, pomfritter og sauce bearnaise
kr. 278,-

Oksemørbrad, ca. 200g., skåret af dansk oksemørbrad
Bagt tomat, kartoffel samt krydderurtesmør
kr. 298,-

Dagens fisk, spørg tjeneren
kr. 238,-

Wienerschnitzel, af dansk kalvekød. Dreng, ærter, smørstegte kartofler og sky sauce
kr. 278,-

DESSERTER
Til den søde tand
Pandekager, med vaniljeis og bær
kr. 75,-

Gateau Marcel, klassik chokoladekage med passionsfrugt is
kr. 75,-

2 retter, kr. 298,3 retter, kr. 358,Ved valg af ribeye, oksemørbrad eller wienerschnitzel tillæg 40 kr.
Alt vores tilbehør er naturligvis hjemmelavet, og vi beder
derfor om jeres tålmodighed. På forhånd mange tak.

Menu
kl. 17.30 - 20.30

BØRNERETTER
(under 12 år)
Fiskefilet
Pommes frites og remoulade
kr. 85,-

Kyllingenuggets
Pommes frites
kr. 85,-

HVER ONSDAG
Ad libitum
Stegt flæsk
Rødbeder, sennep, kartofler og persillesovs.
kr. 158,-

Vine
MOUSSERENDE
Cava Brut Especial
Bodegas Naveran, Penedès, Spanien
Vinen komponeres af de tre lokale druer Macabeu, Xarello og Parellada. Hver druesort gærer
separat i rustfri ståltanke. Et par måneder efter høsten sammenstikkes vinen og gærer
herefter på flaske som i Champagne. Farven er lys gul med brillant skær. I duften fornemmes
stor frugttæthed med delikate brødmindelser. Moussen (boblerne) er blød og meget
behagelig.
Flaske
kr. 358,-

HVIDVIN
Tacco Chardonnay
Apulien, Italien
Den ufrugtbare jord på den italienske “hæl” synes også at passe Chardonnay-druen godt,
som i regionens køligere dele opnår optimal modning. Druerne til Tacco Chardonnay koldgæres på ståltank, hvilket bevarer druernes karakteristiske noter à la lyse blomster, citrus,
fersken og ananas.
Glas
kr. 60,Flaske
kr. 238,-

Riesling
Cave Vinicole Hunawihr, Alsace, Frankrig
Bouquet’en er raceren, og den gode balance mellem den tørre karakter, den elegante
frugtighed samt et naturligt syreindhold gør den til en af de største vine i verden. Cave
Vinicole de Hunawihrs Riesling er ren, frisk og elegant. Bouquet’en er fint duftende og
blomsteragtig, og smagen er tør, frisk og frugtagtig.
Glas
kr. 80,Flaske
kr. 298,-

Chardonnay
Butterfield Station, Californien, USA
I Californien bliver Chardonnay endnu mere sød- mefuld og umiddelbar end i Frankrig. Duften
og smagen er mættet med tropiske frugter og et strejf af citrus. Butterfield Station
Chardonnay er fyldig og frisk med lang klassisk eftersmag med let underliggende vanilje fra
fadlagringen.
Glas
kr. 80,Flaske
kr. 298,-

Pinot Grigio
Le Ville di Antané, Veneto, Italien
En af Norditaliens helt store succeser. Pinot Grigio og alle dens synonymer er udbredt over
hele verden, men her i Italien får den lov til at folde sit fulde udtryk ud. Frisk, sprød, let
krydrede mindelser af kvæde og æble samt honning. Pinot Grigio er endvidere et herligt
match til en lang række retter. Ikke uden grund har den gået sin gang verden over.
Flaske
kr. 288,-

ROSÉVIN
Casa Silva Rosé
Casa Silva, Colchagua Valley, Chile
Rose fra Casa Silva er produceret på Cabernet Sauvignon og Carmenere-druer. Vinen er til
dels produceret som en rødvin, det vil sige, at man lader skallerne blive med mosten, hvorved
farve udtrækkes. Ret hurtigt i processen sies skallerne fra og gæringen fortsættes som ved
hvidvinsproduktion. En lækker sødmefuld og meget anvendelig frugtbombe.
Glas
kr. 80,Flaske
kr. 298,-

RØDVIN
Tacco Primitivo
Apulien, Italien
Primitivodruen, der er identisk med amerikanske Zinfandel, har sit navn efter sin meget tidlige
modning på vinstokken. Tacco Primitivo en kraftfuld rødvin med karakteristisk varme og
frugtsødme à la mørke solmodne bær, samt underliggende krydderier.
Glas
kr. 60,Flaske
kr. 238,-

Zinfandel
Sebastiani, Californien, USA
Zinfandel druen er let at identificere. Dens særkende er den store og brede, nærmest
flæskede druesødme. Duften af modne blommer og svesker er fulgt op af delikat sødmefuld
smag godt indpakket af milde og harmoniske tanniner.
Glas
kr. 80,Flaske
kr. 298,-

Merlot
Casa Mayor, Chile
Langs det sydamerikanske kontinents vestkyst mellem Stillehavet og Andesbjergene ligger
det vinøse paradis – Chile. De bedste områder til vin- dyrkning er Maipo Valley, Maule Valley
og Colchagua Valley. Den chilenske vin har en smuk mørk farve og god aroma. Smagen er
fyldig, og den har en god balance. En blød og behagelig vin. Den har en god aroma og en
behagelig eftersmag.
Flaske
kr. 258,-

High Altitude Barossa Shiraz
Elderton, Barossa Valley, Australien
Cranford Vineyard skiller sig ud med et køligere, mere regnfuldt klima, mens undergrunden
er mere mineralsk end Eldertons øvrige markbesiddelser. I stil er High Altitude Shiraz derfor
frisk og mine- ralsk og med tydelig struktur.
Glas
kr. 85,Flaske
kr. 365,-

RØDVIN - FORTSAT
Château Vieille Tour La Rose, Grand Cru
St. Emilion, Bordeaux, Frankrig
Smagen er et klasse-eksempel på Saint Emilions elegance og finesse. Smagsnoterne går
i retning af solbær og mørke kirsebær samt fine krydrede fadnoter.
Flaske
kr. 378,-

Crianza
Sierra Cantabria, Rioja, Spanien
Farven er granatrød med orange toner. Duften har bemærkelsesværdige vanilletoner, men
dens bouquet er generelt meget frugtagtig. Vinen er velafbalanceret, let og særdeles
velsmagende. Åben, sødlig frugt og kraftig smag med tydeligt præg af lang lagring på nye
fade.
Flaske
kr. 315,-

Amarone Capitel de Roari
Luigi Righetti, Veneto, Italien
Druerne er de lokale Corvina, Rondinella og Molinara. Flot moden frugt, stor, fyldig og
alkoho- lisk krop med mørke bær og rosiner og læder med en lang saftig fadpræget
eftersmag.
Flaske
kr. 485,-

DESSERTVIN
Coteaux du Layon
Château Chupin, Loire, Frankrig
Coteaux de Layon ligger midt i Anjouregionen. Vinene herfra er fantastiske søde
dessertvine. Druen er Chenin der i dette fugtige klima nemt angribes af den “ædle
rådenskab” (pourriture noble). Dette giver en fantaastisk, intens, aromatisk og sødmefuld
dessertvin.
Glas
kr. 60,Flaske
kr. 495,-

Tawny Port
Fonseca, Portugal
Den lagrer i egetræsfade og via kontakt med træet og med den luft, der kommer ind gennem
træet, opnår vinen en fantastisk koncentration. Disse portvine har en rødbrun farve, samt
en rig rosin- og nøddeagtig smag
Glas
kr. 50,Flaske
kr. 395,-

Drikkevarer
VAND
Sodavand

25 cl.

50 cl.

Egekilde med brus
Egekilde med brus & citrus
Nikoline Appelsin
Lemon
Pepsi
Pepsi Max
Faxe Kondi
Faxe Kondi Free

kr. 36,kr. 36,kr. 36,kr. 36,kr. 36,kr. 36,kr. 36,kr. 36,-

kr. 55,kr. 55,kr. 55,kr. 55,kr. 55,kr. 55,kr. 55,kr. 55,-

_________________

Søbogaard
Hyldeblomst, Rabarber

kr. 36,-

Isvand pr. couvert

kr. 20,_________________

ØL
Fadøl

30 cl.

50 cl.

Royal Pilsner
Royal Classic

kr. 38,kr. 38,-

kr. 57,kr. 57,-

_________________

Alkoholfri øl 33 cl.

kr. 38,_________________

Specialøl fra Anarkist
Brown Ale Alc. 6,3% vol.
New England IPA Alc. 5,4% vol.
Motueka Lager Alc. 5,5% vol.
Ginger Pale Ale Alc. 5,0% vol.

50 cl.
kr. 79,kr. 79,kr. 79,kr. 79,-

Kaffe/The
Frisklavet stempelkande

kr. 36,-

Irish Coffée 2 cl. whisky

kr. 60,-

TIL KAFFEN
Fyldte chokolader 2 stk.

kr. 28,-

Cognac, Whisky, Rom 2 cl.

kr. 35,-

Spørg vores tjenere efter udvalg

Akvavit
Rød Aalborg
Aalborg Dild
Aalborg Export
Linie Akvavit
Nordguld
Diverse spiritus

2 cl.
kr. 35,-

½ flaske
kr. 345,-

kr. 35,kr. 35,-

Flaske
kr. 595,kr. 595,-

kr. 345,-

kr. 595,-

kr. 40,-

kr. 745,-

kr. 40,-

kr. 745,-

kr. 35,-

kr. 695,-

