
Stor blandet salat 10,90 €

Med frisk brød  
og husets dressing

Kan serveres med følgende:
Grillet kyllingebryst 12,50 €

Strimler af rumpsteak 13,90 €

Klassisk Sauerfleisch  13,50 € 
med brasede kartofler

Hertil sennep,  
løgringe og salat

Stjerneskud 13,90 €

Med rejer, røget laks, 
dampet og stegt fisk

Currywurst med pommes frites 9,90 €

Med hjemmelavet karrysauce

Hotel des Nordens  12,20 € 
oksekødsburger 200 g

Med tomater og løg,  
serveres med pommes frites

Clubsandwich med   10,50 € 
kyllingebryst og bacon

Serveres med pommes frites

Husumer Rumpsteak 180g 21,50 €

Med salat, pommes frites  
og krydderurtesmør

TIL BØRNENE

Spaghetti Bolognese 6,30 €

Pommes Frites 3,50 €

Med ketchup og mayonnaise

Chicken nuggets 8,50 €

Med pommes frites, ketchup  
og mayonnaise

Har De spørgsmål angående allergener i vores retter eller drikkevarer, beder vi Dem om 
henvende Dem til vores personale.

BARKORT
12 00 – 17 00



Frisk tomatsuppe 4,50 €

Med baguette

Nachos med ost 8,60 €

Hertil creme fraiche  
og salsa

Stegte rejer   14,80 €

Med tomat og løg  
i olivenolie, serveret  
med aioli og  
hjemmebagt brød

Klassisk Sauerfleisch  13,50 € 
med brasede kartofler

Hertil sennep,  
løgringe og salat

Stor blandet salat 10,90 €

Med frisk brød  
og husets dressing

Kan serveres med følgende:
Grillet kyllingebryst 12,50 €

Strimler af rumpsteak 13,90 €

Stjerneskud 13,90 €

Med rejer, røget laks, 
dampet og stegt fisk

Currywurst med pommes frites 9,90 €

Med hjemmelavet karrysauce

Hotel des Nordens  12,20 € 
oksekødsburger 200 g

Med tomater og løg,  
serveres med pommes frites

Clubsandwich med   10,50 € 
kyllingebryst og bacon

Serveres med pommes frites

Husumer Rumpsteak 180g 21,50 €

Med salat, pommes frites  
og krydderurtesmør

Spaghetti Bolognese 12,50 €

Stor portion

Spaghetti Bolognese 6,30 €
Lille portion

TIL BØRNENE

Spaghetti Bolognese 6,30 €

Pommes Frites 3,50 €

Med ketchup og mayonnaise

Chicken nuggets 8,50 €

Med pommes frites, ketchup  
og mayonnaise

DESSERT

Isvariation  6,90 €

Med flødeskum og frisk frugt

Brownie  7,50 €

Med vaniljeis og flødeskum

Har De spørgsmål angående allergener i vores retter eller drikkevarer, beder vi Dem om 
henvende Dem til vores personale.

BARKORT
17 00 – 22 00


