
                                                  

Vi har ikke fast food, 
men real food fast! 

Menuen i September 
2021

2 Go, Sail Away eller spis og nyd udsigten hos os 
Signatur menu retter (Best sellers markeret med en *) 

Ankerpladsens "Belgiske" fritter 40,- 
250g herlig sprød - forsigtig "vanedannende!" 

* Fish 'n Chips 75,-
Øl paneret torskestykker, fritter, & sauce 

* Torskefrikadeller hj.lavet i kipsteger 75,- 
med salat, rødløg, hj.lavet remoulade og fritter

* Rødspættefilet i Pankofrakke 85,-
med Ankerpladsens fritter & hj.lavet remoulade 

Squid´n´Chips 70,-
Friterede blæksprutteringe, fritter & sauce 

1/2 Grill kylling (600g) 98,- 
lavet fra bunden med fritter, agurksalat og remoulade. 

Ekstra saucer i bæger @ 5,- 
Ketchup, majonnaise eller remoulade 

Brødflov? alle disse med brød≠ 
Fish Burger med coleslaw & fisk 70,- 

ølpaneret hvid fisk. groft landstykke 

Stjerneskud 95,- 
m/ 2 stegte pankopanerede rødspættefileter, rejer, remo, asparges, tangkaviar & citron 

Torskefrikadeller med remoulade, salat & rødløg 65,- 

Varmrøget laks fra Agersø røgeri 85,- 
med salat, kartofler hertil groft landstykke.  

Rejer i hvidløg og chili i pande 95,- 
“Gambas Al Ajillo” med groft landstykke.  

Internationale sandwich 2 Go eller nydes hos os, frit valg 70,- / stk 
Laksesandwich fra Agersø røgeri lige til ganen 
Jambon beurre, a’la PARIS - skinkesandwich

Fra Agersø røgeri 
I Røg & Damp platte 175,- 

Rødspættefilet i panko, Torskefrikadelle, Røget laks, røget mørbrad,  
kæmpe rejer, røget fransk land brie.hertil hj. bagt brød.  

Røgvarer fra røgeriet helt efter vægten 
hertil kuvert med brød, smør og tilbehør  30,- 

OBS! Den søde hund ZaZa må ikke fodres, den spiser hjemme! 
Din Snack & Snak Bar            Agersø Møllevej 9 på havnen.              Mobile Pay 31030



                                                  

Vi har ikke fast food, 
men real food fast! 

Menuen i September 
2021

Børne menuer 
Pommes frites 30,- 

Kylling nuggets med pommes 55,- 
Rødspættefilet med pommes 55,- 

Torskefrikadelle med pommes 55,-         
Is-land med Gammeldaws isvafler  

Kugle is fra 25,-  se is-montren for pind-is variationer 

Drikkevare koldt & varmt 
Spar på vandet, drik fadøl, nu FADBAMSER i  2 størrelser: 

“En lille for kvinder og syge mænd & 
En stor for mænd og tørstige damer” 

Agersø bryg pilsner 35,- / 50,- 
Agersø Sommer ale / Brown ale 40,- / 55,- 

Half ´n Half 0,5l, sød eller natur. 50,-  
Flaskeøl: 

Agersø bryg pilsner flaske 0,5 l. 40,- 
Agersø Sommer / Brown ale  fl 0,5 l. 45,-      
Sodavand Coca Cola, Squash etc. 0,33 l. 20,- 

Juice Æble- / appelsin 0,25 l. 15,- 
Kildevand 0,5 ltr. 20,- 

Kaffe: 
Kaffe, frisk brygget af nymalede bønner 25,- 

The Krus. 25,- 
Cappuccino, Cafe latte etc. 30,- 

Irsk kaffe med 3cl whisky og flødeskum 75,- 
Æblekage til kaffen 35,- 

Ædle dråber 
Husvin hvid-/rødvin per glas  35,-/ fl. 140,- 

Ladybird rosé per glas 40,-/ fl. 150,-  
Bobler fl. 215,- 

Snaps eller bitter 3cl. 35,- 
Værd at vide 

Information T: 22447738 
Agersø Vinhandel et besøg værd 

Guidede ture i by & på land. T: 22447738 
Kølemontren / Butikken fyldt med: 
Sild, hjemmelavet remoulade, rejer, pil selv rejer, røgede rejer, nyrøgede fisk 
kold og varmrøgede, koldrøget bacon, mørbrad & fransk brie fra 
Agersø røgeri.              

    Ret til ændringer forbeholdes 

Vi er ikke perfekte, men der findes ikke nogen bedre

OBS! Den søde hund ZaZa må ikke fodres, den spiser hjemme! 
Din Snack & Snak Bar            Agersø Møllevej 9 på havnen.              Mobile Pay 31030


