Slagelse

SNACKS / FORRETTER
Alle retter er fedtfattige og serveres med frisk brød og økologisk smør.
TOMAT SUPPE
Hjemmelavet fra bunden med pift af fløde.
Toppes med friskhakket persille. 76,-

LAKSE PLATTE (3 STK.)
Varmrøget laks med citron anrettet på frisk brød.
Laksetartar med friskhakket purløg anrettet på frisk brød.
Koldrøget laks med frisk dild anrettet på frisk brød. 139,-

KARTOFFEL SUPPE
Hjemmelavet fra bunden med hakket bacon.
Toppes med hjemmelavet frisk pesto. 76,-

BRUSCHETTA
Hjemmelavet tomatsalat på frisk brød med hvidløg.
Toppes med høvlet ost og frisk hakket purløg. 69,-

HVIDVINSDAMPEDE KÆMPEREJER
Stegt med frisk hvidløg, champignon og sukkerærter.
Toppes med frisk hakket purløg og citron. 79,VIVALDIS SNACK-KURV
Nyd lækre og spændende snacks. Onion rings,
hot wings, mozzarella sticks, osteindbagte jalapenos
og mini forårsruller. Hertil barbecue-sauce og
hvidløgs-dip. 84,-

HJEMMELAVET LAKSE TATAR
Med hjemmelavet frisk urtecreme, dild og limefrugt.
Serveres på frisk brød og sprød salatblad. 78,CHESEE NACHOS
Varme sprøde tortilla chips, gratineret med mozzarella
og cheddar ost. Serveres med creme fraiche, tomatsalsa,
guacamole, oliven og jalapeños. 87,- med kylling + 16,-

SALATER
Alle salater serveres med frisk brød og økologisk smør.
CÆSAR SALAT
Frisk romainesalat, stegte kyllingestykker vendt i
hjemmelavet cæsardressing, friskhøvlet pecorino og
parmesan flager. Hertil hjemmelavet croutoner vendt
i olivenolie med hvidløg. 129,THAI BEEF SALAT
Marineret oksefilet vendt i let chili, ingefær og
citrongræs, anrettes med sesamfrø på toppen.
Hertil hjemmelavet chilimarmelade. 139,ALT GODT FRA HAVET
Er du til havets rigdom, så skal du vælge denne salat.
Vi anretter dig en tallerken fyldt med luksusrejer,
kæmperejer samt varmrøget laks. 119,-

SALMON SALAT
Varmrøget laks på æblesalat med balsamico.
Serveres med friske urter og frisk limefrugt. 119,KYLLINGE SALAT
Mør og marineret kylling på sprøde salater med
soltørret tomat, friske æblestykker, pinjekerner
og friskhøvlet pecorino ost. 119,MIDDELHAVS SALAT
Blandet frisk salat med fetaost, oliven,
soltørrede tomater, friske æblestykker,
pinjekerner og friskhøvlet pecorino ost.
Hertil tilsmagt med jomfru olivenolie. 119,-

oplevelsen starter her..

