Claras brunch tallerken 89,fra kl. 10.00-12.00
Scrabled eggs, bacon, brunch pølser, rugbrød med ost og rød peber, sky med
agave sirup og hjemmelavet granola

Smørrebrød
11.00-20.00
Claras favorit sild
75,Marineret i rom og blåbær, serveret
med appelsin tangperler og rødløg
Stegt sild i lage
75,Hjemmelavet efter mormors klassiske
opskrift
Stjerneskud
119,Paneret fiskefilet på havrebrød med
en hvidvinsdampet rødspætte filet
a´part. Garneret med rejer, asparges,
mayonnaise, thousand island dressing,
kaviar og citron.
Hjemmelavet hønsesalat
75,Smurt på et dejligt stykke havrebrød
med bacon

Rejemad
89,havrebrød toppet med rejer,
mayonnaise, asparges, tomat, agurk
og citron
Æggemad med rejer
89,Frisk kogt æg, rejer,
citronmayonnaise og friske spirer
Kartoffelmad 75,Med rygeost creme og sprød bacon
Flæskesteg 75,Skiver af kamsteg med rødkål og
agurkesalat
Friturestegt camembert 89,Serveret med solbærsyltetøj og
havrebrød

Rødspættefilet
89,Med rejer, asparges, mayonnaise,
caviar og citron

Mild ost 45,Med peberfrugt og druer

Rødspættefilet
Med remoulade og citron

Stærk ost 75,Med rødløg, sky og grønt

75,-

Roastbeef
75,Med remoulade, ristede løg, peberrod
og agurkesalat
Nyd en snaps til maden

Claras frokostplatte 159,Hjemmellavet hønsesalat, Fiskefilet
med remoulade, Flæskesteg med
rødkål og agurkesalat

Claras Varme Køkken

Dagens ret: Mandag – fredag
Stegt Flæsk 145,Serveret med kartofler, rødbede og persille sauce

Panerede rødspætte fileter
119,Panerede fiske fileter med pommes
frites, remoulade og citron

Dansk hakkebøf
125,Med bløde løg, agurkesalat, kartofler
og skysauce

Claras gryderet
119,Nakkefilet, bacon, champignon,
tomat, løg i flødesauce og hertil ris

Flæskesteg
125,Skiver af kamsteg med kartofler,
rødkål, agurkesalat og skysauce

Krebinetter
119,2 smørstegte krebinetter (kalv &
flæsk) serveret med kartofler, stuvet
pastinak og æble.

Biksemad
129,Serveret med spejlæg, rødbede og
rugbrød

Boller i karry
119,Lækre hjemmelavede kødboller (kalv
& flæsk) i en cremet karry sauce,
hertil ris
Pariserbøf
Med klassisk garniture

125,-

Stjerneskud
119,Paneret fiskefilet på havrebrød med
en hvidvinsdampet rødspætte filet
a´part.
Garneret med rejer, asparges,
mayonnaise, thousand island dressing,
kaviar og citron.

Claras Burgere
- Alle burgere, hvor andet ikke er nævnt, serveres i en bolle smurt med salat
mayonnaise og sprødt grønt.
- Tilkøb af pommes frites pr. burger 25,Roadhouse 109,Flammegrillet hakkebøf, BBQ
dressing, bacon og cheddarost.

Rooster
109,Stegt kyllingefilet, bacon, cheddarost
og chilidressing

Highwayman 109,Flammegrillet hakkebøf, BBQ
dressing og spejlæg

Vegetarburger 119,Flammegrillet falafel, ærte creme og
sprøde spirer

Sandwich
- Tilkøb af pommes frites pr. burger 25,Lakse sandwich 119,Laks, blid cremet feta, salat, rødløg og
cherrytomat

Club sandwich 119,Ristet toastbrød stegt kyllingebryst,
bacon, rødløg, agurk, tomat og
karrydressing

Flæskestegs sandwich 119,Kamsteg, rødkål og agurkesalat
Tunsandwich 119,Tunsalat med rødløg, kapers, ærter,
herpå æg og chilimayonnaise

Vegetar
The Oumph Sandwich 119,BBQ marineret Oumph i ristet
toastbrød og masser af sprøde spirer

Småretter
2 tarteletter 65,med høns i asparges

Spinat og kartoffel suppe 89,Serveres med chilibagte kikærter og
groft brød

Pommes frites 39,-

Spicy snack

Salater
Cæsarsalat 119,Sprød salat, grillet kyllige bryst,
parmasan og hjemmelavede
hvidløgscroutons og den helt ægte
dressing efter egen opskrift

Grønkåls salat 89,Sprød grønkål med æbler,
saltmandler, appelsin tangperler og en
æblevinaigrette med sirup
Tilkøb af nygrillet kyllingebryst eller
Oumph 35,-

Salat nicoise 89,Sprød salat, tun, æg, oliven, bønner,
rødløg og olie/eddike dressing

Rødbede humus 89,Lun rødbede humus, serveres med
gulerods crudite og grønkåls pesto

Suppe
Spinat og kartoffel suppe 89,Serveres med chilibagte kikærter og groft brød

Claras børneretter
Vores børneretter er for børn under
12 år, naturligvis ifølge med en
voksen. Der fælger en sød lille
overraskelse med Clara´s børneretter.

Fingerkylling
55,3 sprødstegte kyllingestykker med
pommes frites og salatmayo

junior burger
55,med pommes frites og remoulade

fiskefilet
55,med pommes frites og remoulade

Flæskesteg
Med kartofler og skysauce

55,Pastaskruer med kødsauce

55,-

Vegetar / Veganer
Æggemad 75,Frisk kogt æg, citron –mayonnaise og
sprøde spirer

The Oumph sandwich 119,BBQ marineret oumph i ristet
toastbrød med masser af friske spirer

Vegetar burger 119,Flammegrillet falafel, ærte creme og
sprøde spirer

Grønkåls salat 89,Sprød grønkål med æbler, salt
mandler, appelsin tangperler og en
æblevinaigrette med sirup

Lakse sandwich 119,Laks, blid cremet feta, salat, rødløg og
cherrytomat
Tun sandwish 119,Tunsalat med rødløg, kapers, ærter og
frisk kogt æg, chili mayonnaise

Rødbede humus 89,Lun rødbede humus serveres med
gulerods crudite og grønkålspesto
Spinat- kartoffel suppe ,Serveres med chilibagte kikærter og
groft brød

Til den søde tand….
Belgisk vaffel med is 89,-

Gammeldags æblekage 49,-

Friturestegt camembert 89,Serveret med solbærsyltetøj og
havrebrød

Lagkage

49,-

Dagens kage med friskbrygget
almindelig kaffe 59,-

Lækker is 69.-

Varme drikke
Filterkaffe
The
Cappuccino
Espresso

25
25
35
35

Americano
Café Latte
Irish Coffee

35
35
59

Økologisk juice fra Naturfrisk 34,-

Hyldeblomst
Æblemost
Havtorn/Æble
Passion/Orange
Blåbær/Æble
Rabarberbrus
Rabarberdrik

Sodavand
lille 32,- mellem 42,- stor 52,Coca-Cola,
Cola-Zero,
Schweppes Lemon,
Sprite Zero,
Fanta orange,
Dansk vand
Kinley Citronvand 30
Cocio 30
Solita Appelsinjuice 30
Hindbærbrus – Naturfrisk økologisk 30
Fuze Iste - Peach 30
Ramlösa Premium kildevand 32,Ramlösa Premium dansk vand med citrus 32,Stor Ramlösa Premium original med brus/uden brus 80cl 62 ,Lille isvand 12,- Stor isvand 17,-

Fadøl
Grøn Tuborg
lille 32,- mellem 45,- stor 70,Tuborg Classic
lille 32,- mellem 45,- stor 70,Carlsberg 1883
lille 35,- mellem 47,- stor 72,Grimbergen Double
mellem 49,- stor 69,Jacobsen Yakima IPA
mellem 49,- stor 69,Jacobsen Brown Ale
mellem 49,- stor 69,-

Flaskeøl
Carlsberg Nordic – Alkoholfri 28
Tuborg Classic

30

Grøn Tuborg

30

Carlsberg Pilsner

30

Jacobsen Brown Ale 0,33

45

Jacobsen Pale Ale 0,33

45

Erdinger Hefe Weissbier 0,5

55

Erdinger Dunkel 0,5

55

Guld Tuborg

35

Tuborg Fine Festival

35

Carlsberg Elefant

35

Porter

30

Somersby Apple

45

Somersby Blueberry

45

Snaps spørg tjeneren

Vinkort
vin serveres med et glas vand
Rødvin
Pinot noir
Australien
Elegant med masser af frugt
glas 54 / flaske 219
Shiraz
Australien
Let krydret og masser af dybde
glas 59 / flaske 239
Grenache/Syrah Økologisk
Mas Baux la Vie en Rouge, Côtesde Rousillon,
Frankrig
Elegant og let krydret frugt
Pr. flaske 269

Hvidvin
Chardonnay
Australien
Let og elegant vin med en fin fylde
glas 54 / flaske 219
Viognier
L.C. Brotte Baies Dorées, Côtes du Rhôhne,
Frankrig
Lækker lang dybde med masser af smag
glas 59 / flaske 239
Grüner Veltliner
Weingut pfaffe, Vom Hause
Østrig
Lækker indbydende elegant fin vin
flaske 269

Rosévin
Shiraz Rosé
Stony Creek, Riverland
Australien
Fin og frugtig
glas 54 / flaske 219
Mencia Rosé
Armas De Guerra, Bierzo
Spanien
Dejlig blød og rund
Flaske 239
Champagne &drinks - Spørg tjeneren

Velkommen til Claras

Åbningstider:
Brunch alle ugens dage fra 10.00-12.00
Mandag-fredag 10.00-21.00
Køkkenet har åbent fra 11.00-20.00
Lørdag 10.00-18.00
Køkkenet har åbent fra 11.00-17.00
Søndag 10.00-17.00
Køkkenet har åbent fra 11.00-16.00

Information om indhold af allergener ingredienser i vores retter, spørg tjeneren.

MANDAG – F

REDAG 10

:00 – 21:0NCH ALLE DAGE FRA 10:00 –

