
Menuen & vinen 

Her på Kokkeriet tager vi udgangspunkt i de mange klassiske 

danske retter og stolte traditioner. Vi lægger en ære i at nytænke 

den gastronomiske arv, som vi er vokset op med – og iblandt. Vi vil 

overraske, gerne imponere og allerhelst give dig fornemmelsen af 

et eller andet velkendt ... Nogle retter er fundet i glemte, antikke 

kogebøger, mens andre er af mere nutidig karakter. I samtlige 

retter er der en bid af dansk gastronomi, som vi har genfortolket, 

brudt op og sat sammen igen på ny. Læn dig tilbage og nyd rejsen. 

Velkommen. 

 

 

 

 

 

 



Dansk smag i vores køkken 

Snacks 

sprøde løg – rygeost – löjrom 

 

okse – nælde – kastanje 

 

hønseæg – parfait – skind 

 

gravad okse – sprød kartoffel – syltet agurk 

 

selleri - æble – drue 

 

Amuse-bouche 

krabbe – glaskål – kamille 

Menu 

kartoffel – hyldeblomst - kaviar 

 

kammusling – grønne jordbær – mandel 

 

sandart - gule ærter - gran 

 

jomfruhummer – grønkål – Skagen skinke 



 

havtaske – hyben – ramsløg 
 

røget sild – pocheret æg – sprød rugbrød 
 

rødbede - høfløde - trøffel 

 

svinekæbe - selleri - nøddeolie 

 

kalv - bagte, sprøde og skummende løg 
 

vagtel – blæksprutte – fermenteret hvidløg 

 

agurk – hvid chokolade - mynte 

 

citron – karamel – havesyre 

 

æble - kærnemælk - smag af brunsviger 

Den store menu 1.200,- Den mindre menu 900,- 

Retterne i fed undlades i den mindre menu  

Tilvalg af 10 gr. dansk Oscietra kaviar 350,-  

Tilvalg af danske oste 175,- 

Der er også mulighed for en lettere menu mandag til torsdag. 

 Lad dig blive guidet af din vært. 

Miljøvenligt mineralvand inkluderet i menuen 



Vinmenu 

2013 Zalas Perle, Galsgaard Vin, Falster 
 

2013 Grüner Veltliner, Weingut Weszeli, Langenlois, Kamptal 

2014 Bourgogne Blanc, ”Les Se ́tilles”, Olivier Leflaive 

2010 Millésime, Premier Cru Cuveé Les Brousses, Bruno 
Michel 

2014 Baco Noir, Henry of Pelham, Ontario 

2002 Salanques, Mas Doix, Priorat 
2010 Pelago, Marche Rosso, Umani Ronche 

2015 Herzog Rieslaner Auslese, Weingut Mu ̈ller-Catoir, Pfalz 

Den store vinmenu 1.000,- 

Den mindre vinmenu 800,- 

Juicemenu 

Den store juicemenu 600,- Den mindre juicemenu 500,-  


