
 

 

Forretter 

Tapasbræt med udvalgte produkter fra Vestjyske producenter og avlere* 

- hertil hjemmebagt brød og hjemmekærnet smør 

  - 4 slags                     105,- 

                     

Kartoffel-porre suppe* 

- med sprød bacon og syltede græskar hertil hjemmebagt brød                  78,- 

 

Hovedretter 

 

Fish And Chip’s af torsk fra Hvide Sande*                    175,- 

- med rustikke fritter med sauce tartar  

 

Stjerneskud *                                        148,-

- en dampet og en stegt fisk på ristet brød med rejer, røget laks, asparges og grønt   

     

Klassisk wienerschnitzel                      189,- 

- af kalvefilet med ærter, ”wiener-dreng”, pommes sautes og smørsauce                    

 

Tapasbræt med udvalgte produkter fra Vestjyske producenter og avlere* 

- hertil hjemmebagt brød og hjemmekærnet smør 

  - 8 slags                      198,- 

 

Der er anvendt lokale råvarer i alle vore retter som er markeret med en *  



 

 

Bøf bearnaise 

- af amerikansk oksefilét med rustikke fritter og hjemme pisket bearnaisesauce 

  175 g.                      215,- 

  300 g.                      295,- 

 

 

                                                                                             

Dessert 

Osteplanke*                    98,- 

- med udvalg af Arla Unika og Thise oste, hertil hjemmelavet kompot,  

kiks og knækbrød  

Hjemmelavet æblekage med makroner og flødeskum*                     45,- 

Pandekager*      75,- 

- hjemmebagte med bærkompot og hjemmelavet is 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er anvendt lokale råvarer i alle vore retter som er markeret med en * 



 

Prøv husets specialitet 

Videbæk Ben 

 

Barbecuemarinerede ribben. 

Serveret med hjemmelavet coleslaw salat, flute  

og kartoffel 

 

 

Vælg mellem  

Bagt kartoffel 

eller  

 pommes frites 

 

                                                           500 gram     148,- 

                                              Spis alt hvad du kan 198,- 

  



 

Drikkevarer 
 

Husets vin (hvidvin og rødvin) 

1/1 fl.                    295,- 

½ fl.                    150,- 

1 glas                      75,- 

Div. vand  - Pepsi, Pepsi max, Faxe Kondi, Nikoline Appelsin, Egekilde  

Lille ( 0,25 l )         30,- 

Stor ( 0,50 l )        50,- 

  

Safter fra Staarup 

Rabarber, Æblemost, Pæremost, Aronia, Solbær, Hyldeblomst med 

havtorn, Hyldeblomst med citron    35,- 

 

Alm. øl – Royal – Pilsner eller Classic                   35,- 

 

Videbæk Specialbryg                     75,- 

 

Fadøl – Royal – Pilsner eller Classic 

Lille ( 0,30 l )         35,- 

 

Stor ( 0,50 l )         55,- 

 


