
 

Forretter  
                   Pris i € 
 

Hjemmelavet gravad laks med senneps-dildsauce  
og revet kartoffel                        10.50 
 

Carpaccio af eng-kvæg med vinaigrette,  
høvlet Caprino ost og ristede pinjekerner            11.50 
 

Matjes-sildetatar på ristet fuldkornsbrød            12.50 
 

Supper 
 

Årstidens suppe                     Dagspris 
 

Reje-skumsuppe med små stykker indbagt reje*              8.50 
 
 

                                                           * = med konserveringsmiddel 
 

 

 

Lokale og nærende retter fra 
krokøkkenet 

”Bonde-morgenmad” (brasede kartofler og røræg)  
med landskinke i tern og tilhørende salat             11.-- 
 

Røget landskinke fra Bornhöved, serveret på fuldkorns-rugbrød          10.50 
 

Rosastegt Roastbeef fra eng-kvæg med hjemmelavet 
remoulade og brasede kartofler               15.50 
 

Holsteiner platte med landskinke fra Bornhöved, røget krydret bondepølse,  
ost, røræg med rejer* og matjesfilet med brød og smør           15.50 
 

Krydret røræg med friske vadehavsrejer eller kantareller,  
Serveret med brasede kartofler og årstidens agurkesalat           15.50 
 

”Surflæsk” af lokale frilandsgrise, serveret med 
Remouladesauce og brasede kartofler              13.50 
 

Hjemmelavet ål i sur sauce med brasede kartofler                     22.50 
                                                        

                                                     * = med konserveringsmiddel 
 
 



 
 

 
Salater og vegetarretter 

 
Quiche med holstenske grøntsager, citron-cremefraiche  
og vildtvokset salat                                   9.--
      

Stor salat med årstidens grøntsager og  
stegte fileter fra dagens friskfangede fisk                                        16.-- 
 

. . . eller grillede strimler fra skotsk Galloway kvæg                    17.50 
 

. . . eller med Middelhavs bio-rejer                       18.50 
 

Bagte spinat-pandekager med Backensholzer  
økologisk ”Deichkäse” (ost lavet på mælk fra marskkøer),  
markchampignon, purløgssauce og hovedsalat                          15.50 
 
 

 
Frisk fra havet – og vort køkken 

Nordsø-rødspætte stegt med bacon, og serveret med  
persillekartofler og årstidens grønne salat                      18.50 
 

Stegt friskfanget torskefilet med landagurke-salat,  
glaserede champignoner og rosmarinkartofler                     18.50 
 

Økologisk opdrættet ovnstegt laks med landagurke-salat  
og krydderkartofler                               25.-- 
 

Forskellige fileter fra dagens friskfangede fisk, serveret på 
selleripuré og med krydderkartofler                         22.-- 
 

 

 



 
Kødretter – fra vores hjemegn 

Velmørnede oksekæber fra Slagter Einfelds Eiderdals-kvæg med  
bourgogne-skalotteløgssauce, serveret med forskelligt farvede gulerødder  
og kartoffelkager med indbagt bacon                            18.50 
 

Wiener kalveschnitzel med tyttebær, brasede kartofler  
og årstidens grønne salat                       21.50 
 

Svine-mørbradmedaljoner med markchampignon, rosmarinsauce, 
brasede kartofler, serveret med salattallerken                   18.50 
 
Rumpsteak af holstensk kvie med friske champignoner, 
brasede kartofler og årstidens grønne salat                         22.-- 
 

 
 
And fra Markerup med æblerødkål, æble-appelsin kompot og   
persillekartofler                21.-- 
 

Dyrerygsmedaljoner fra holstensk vildt med sveskeblommesauce, 
markchampignon, forskelligt farvede gulerødder og kartoffelkager              26.-- 
 
 

* * * 
 
 
Mad efter årstiderne og omgivelserne  

På Landhaus Schulze-Hamann bestemmer årets gang og naturen spisekortet. Vi 
anvender hovedsagligt lokale råvarer fra Slesvig-Holsten i vores køkken, og 
henter det meste hos økologiske landmænd og leverandører fra vores eget 
område. Alt efter hvilke råvarer årstiden tilbyder, tilpasser vi spisekortet i 
restauranten. De friske råvarer, vi kan få, kommer på!  

Ofte tilbyder vi spontant dagsaktuelle retter, f.eks. når køkkenchef Volker Specht 
henter friske Østersø-fisk direkte fra kutterne. Hver ret og hvert måltid bliver 
tilberedt med omhu og respekt – og her hos os har retterne autentiske navne 
uden alt for meget indpakning i ”snik-snak”. Vores gæster skal kunne forstå, 
hvad vi serverer! 

Spørg gerne tjeneren efter dagens specialiteter! 

     
                          


