Velkommen hos Havfruen på Hundested Havn.
Vi elsker at have glade gæster, og sætter en ære i at yde jer den bedst mulige service. Det gælder både når vi har god tid,
og når vi har rigtig travlt i højsæsonen.
Vi er også den første arbejdsplads for mange unge mennesker. Vi gør alt hvad vi kan, for at klæde dem på, til at give jer
en rigtig god oplevelse hos os. Samtidig håber vi på, at i vil tage rigtig godt imod dem, når i møder dem på restauranten.
Har I ris eller ros efter jeres besøg hos os, så tøv ikke med at tage fat i den daglige leder.

Tak for besøget og hav en rigtig god dag

Havfruen
Wicki Larsen

Frokost
Gillelejesild

129,-

4 slags sild med løg, kapers, brød, smør og fedt

Frokosttallerken

185,-

Gilleleje sild, æg & rejer, Roastbeef,
Krabbesalat, Rødspættefilet & Brie ost.
Serveres med brød og smør

Hele dagen
Havfruens specialiteter
Fisk og skaldyrsfad til 1 person

268,-

Luksus fisk og skaldyrsfad 1 person

368,-

2 store hjemmelavede fiskefrikadeller

138,-

Serveret med pommes eller rugbrød samt
Hjemmerørt remoulade & citron

2 stk. hjemmepaneret rødspættefileter
Serveret med pommes eller rugbrød samt
Hjemmerørt remoulade & citron

138,-

Havfruens stjerneskud

149,-

En stegt og en hvidvinsdampet rødspættefilet,
Serveret på salatbund, med rejer, asparges og
hjemmerørt Marie Rose dressing.
Hertil brød og smør

Havfruens Rejemad

139,-

Hjemmebagt brød, sprød salat, Mayo,
Citron, dild og masser af rejer

Indbagte torpedorejer

138,-

Serveret med pommes eller brød samt
Havfruens urtedressing

Hjemmelavede glutenfri falafler

138,-

Serveret med pommes eller brød samt
Havfruens urtedressing

Klassisk Burger
Brød smurt med salatmayo, serveret med
bøf, ost, bacon, salat, rødløg, tomat, frisk agurk og ketchup.
Hertil pommes.

158,-

Veggi Burger

158,-

Brød smurt med pestomayo, serveret med
Hjemmelavet falafel, salat, frisk agurk, tomat og syltede rødløg.
Hertil pommes

Mørbrad Burger

158,-

Brød smurt med salatmayo, serveret med
Stegt svinemørbrad, bløde løg, bacon, salat og bearnaise dressing.
Hertil pommes

Spicy Burger

158,-

Brød smurt med chilimayo, serveret med
Bøf, ost, bacon, løg, salat, tomat, salsa & jalaopeños
Hertil pommes

Kylling & bacon salat

119,-

serveret på blandet salat
med urtedressing, tomat, agurk og syltede rødløg.
Hertil hjemmebagt brød og smør

Salat med varmrøget laks
serveret med urtedressing,
tomat, agurk, syltede rødløg og grønne asparges.
Hertil hjemmebagt brød og smør

129,-

Pasta pesto
Kold pasta pesto med ristede pinjekerner &

119,-

Cherrytomater
Ønskes kylling og bacon som ekstra

139,-

Børneretter
1 stk. fiskefilet med pommes og stave af grønt

88,-

1 stk. fiskefrikadelle med pommes og stave af grønt

88,-

Byg selv børneburger med pommes

98,-

Kylling nuggets med pommes og stave af grønt

88,-

Aften
Forretter;
Dagens suppe, serveret med hjemmebagt brød

89,-

Bruchetta med lufttørret skinke

89,-

Sprød salat med rejer, serveres med

89,-

hjemmelavet urtedressing og friskbagt brød

Hovedretter;
Black Angus steak,
serveret med grove fritter, salat og kryddersmør
-

200g

218,-

Ovnbagt laks, serveret med små kartofler,

198,-

Salat & smørdyp

Til den søde tand
Chokolade brownie med frisk frugt & flødeskum el. is

58,-

Pandekage med is og chokoladesovs

58,-

Pandekage med banan og nutella

58,-

Børne is med krymmel

39,-

Hjemmelavet cookie

22,-

Dagens kage/Dessert

Forskellige priser

Kolde Drikke
Fadøl 40 cl.

55,-

Grimbergen Fadøl 33 cl.

55,-

Flaskeøl, Nordic

38,-

Sodavand på flaske 25 cl.

32,-

Ramlöse med eller uden citrus 33 cl.

37,-

Limonade 33cl.

42,-

Iste, Fuze tea 50 cl.

37,-

Anton økologisk juice

32,-

Kildevand 50 cl., Havfruens egen

28,-

Snaps 2cl

30,-

Glas husets vin

65,-

Flakse husets vin

248,-

Spørg for øvrige vine

Varme Drikke
Americano

30,-

Cafe latte lille/stor

35/40,-

Cappuccino

40,-

Espresso enkelt/dobbelt

20/30,-

Flat white

40,-

Cortado

35,-

Varm kakao

40,-

Chai latte

40,-

Iskaffe

40,-

The

30,-

Irish Coffee

65,-

