Højt til loftet og tæt ved jorden

Det er os – og det er vores køkken. I vores
restaurant har vi plads til dig og til det, du godt
kan li’. Og dét på din tallerken og i dit glas går
op i en højere enhed med stedet og stemningen.

Lokalt, når vi kan.
Altid økologisk, for det gi’r mening!

Nyborg Destilleri
Menuer
17.30 – 21.00

Destilleriets aperitif & snack

FROST gin & Naturfrisk Myntebrus
Kr. 90,-

Destilleriets 4 retters menu
Lad overraskelserne fylde din aften og nyd kokkens menu
Kr. 410,Kombineret vin & øl menu
Vi servere det bedste fra både vin og øl -verdenen
Kr. 320,-

Destilleriets 6 retters menu
Destilleriets store gastronomiske oplevelse
Intet er overladt til tilfældighederne
Kr. 600,Kombineret vin & øl menu
Vi servere det bedste fra både vin og øl -verdenen
Kr. 480,-

En aften med det hele på destilleriet
Aperitif & snack
6 retters menu, ledsaget af fantastiske vine & øl
Kaffe med sødt
Kr. 1200,-

Børnemenu
Spørg for 3 retters børnemenu
Kr. 165,-

Nyborg Destilleri
à la carte
17.30 – 21.00

Forretter / Hovedretter

Stegt multe – Muslingesauce – Selleri - Knoldselleri
115,-/195,Tatar – Rugbrød – Tomater – Basilikum
115,Rillette af bov – Jordskok – Løg – Glaskål
115,Svinemørbrad – Græskar – Fennikel – Blanquette sauce
115,Oksefilet – Kantareller – Oksesky – Confiteret Kartoffel
115,-/195,-

Ost/ Dessert
Thyborøn rav – Valnød – Dehydreret svesker – Ostecreme
115,Panna Cotta - Estragon – Blommesorbet
115,Pære is – hvidchokolade ganache – Pære crudite – Citron verbena
115,-

Nyborg Destilleri
Frokost
11.30 – 14.30
Destilleriets frokost menu
Befri dig selv for beslutningerne
Nyd vores 3 retters frokostmenu – Spørg tjeneren
285,-

Destilleriets smørrebrød
Smørrebrød, 80,- pr. stk.
Vi anbefaler min. 2 stykker
Gammeldags marinerede sild – Purløgsmayo – Crouton - Karse

Æggesalat – Estragon – Pære - Agurk

Oksefilet – Svampe mayo – Svampe crudite – Urter

Røget kartoffel – Ostecreme – Karse – Sprøde løg

Fiskefilet – Sauce verte – Urter – Grillet citron

Valnødspate – Rå syltet grønt – Urter

Ost/ Dessert
Thyborøn rav – Valnød – Dehydreret svesker – Ostecreme
115,Panna Cotta - Estragon – Blommesorbet
115,Pære is – hvidchokolade ganache – Pære crudite – Citron verbena
115,-

