
Svinekam stegt som vildt m/waldorfsalat

tyttebær, asier, hvide/brune kartofler og vildtsauce 115,-

Helstegt svinemørbrad m/smørristede kartofler,

broccolisalat, whiskeysauce og flutes 115,-

Mozzarellagratineret kyllingebryst i tomatfløde-

sauce, smørristede kartofler, salat dressing og flutes 95,-

Carpaccio på salatbund m/revet

parmesan og oliven 62,- Mørbradbøf m/saute af svampe og rødløg, 

gulerødder, smørristede kartofler og svampesauce 95,-

Hjemmelavet tunpaté m/rejer

dressing og flutes 52,- Kalvesteg stegt som vildt m/waldorffsalat, tyttebær,

hvide og brune kartofler og vildtsauce 115,-

Tarteletter m/høns i

asparges (2 stk) 52,- Wienerschnitzel af kalveinderlår m/wienerdreng

ærter, pommes saute og smørsauce 145,-

Seranoskinke m/melon

revet parmesan og flutes 52,- Gammeldags oksesteg med hvide kartofler, bønner

glaserede perleløg og sauce 115,-

Røget ørredfilét m/flødestuvet

spinat og flutes 55,- Ulfborgschnitzel 250 g m/wienerdreng,

ærter, pommes saute og smørsovs 129,-

Hjemmelavet hønsesalat på

ananasring m/flutes 55,- Kalvefilét m/mix af grønt, ovenstegte

kartofler, valgfri sovs 159,-

Røget laksetatar  på salatbund

m/flutes 62,- Chateaubriand af oksemørbrad m/smørristede

kartofler, saute af svampe og rødløg, bagt tomat 175,-

Valgfri suppe 52,-

Sødmælks-culotte m/smørristede kartofler
broccolisalat, saute af svampe og rødløg 132,-

Trifli m/vanillecreme og årstidens frugt 50,- Lammekølle m/hvidløg, ovenstegte kartofler

timiansky,tomatsalat og flutes 132,-

Valgfri fromage 50,-

Flæskesteg med hvide og brune kartofler,

Chokolade brownie m/vanillecreme 50,- asier, franske kartofler og sovs 105,-

2 pandekager m/is 55,-

Chokolade brownie m/frugt, dertil vanilleis 55,- Frikadeller m/kold kartoffelsalat 52,-

Gammeldags æblekage m/makroner Hjemmelavet biksemad m/ rødbeder og spejlæg 52,-

pyntet med flødeskum 50,-
Suppe efter eget valg 52,-

Dessertkage af mandelbund, serveres med

vanillecreme og årstidens frugt 65,- Ostesymfoni m/franskbrød, kiks og smør 75,-

Lasagne m/salat, dressing og flutes 62,-

Pålægsplanke m/3 slags pålæg, leverpostej

franskbrød rugbrød og smør 75,-

2 røde pølser m/ketchup, sennep, remoulade,

ristede løg og brød 52,-

Mad ud 

af huset 

Ulfborg Gæstgivergård 
v/Jimmy Pilgård jensen 

Stegeretter 

Forretter/supper 

Desserter 

Natmad 

Alle retter på kortet min. 10 

kuverter 

Husk forudbestilling 5 

dage i forvejen 

Bredgade 1 6990 Ulfborg 

Tlf.: 97491777 

www.ulfborggaestgivergaard.dk 


