BISTROMENU
BISTROBURGER brioche med bøf af friskhakket oksekød fra
Himmerland, ost, hjertesalat, tomat, løg, mayonnaise og ketchup
serveret med økologiske fritter.
125,PULLED PORKSANDWICH, brioche med BBQ Sauce og Coldslaw.
100,FISKEFRIKADELLESANDWICH med spidskål, syltede agurker,
remoulade og dild.
100,-

BISTRO SÆSONMENU

GRILLET TOAST med cheddar, kogt skinke, tomat og basilikum.
55,-

TANG´S PLATTE

Marineret sild med rødløg.
Koldrøget islandsk Laks og dild.
Fiskefrikadelle med remulade.
Tang pølse med en lille salat.
Økologisk rugbrød og surdejsbrød.
Æblekage polynesisk vanilje, makroner
og flødeskum.
145,-

VESTFJORD LAKS med avocado og trøffeltang.
95,-

FISKEDELLER med grønsagsstænger, remolade og rugbrød.
60,GRILLET TOAST med skinke og ost serveret med
grønsagsstænger.
45,-

BOLLE med ost, smør og syltetøj.

30,-

CROISSANT

20,-

ØKOLOGISKE KYLLINGENUGGETS med økologiske fritter og
grønsagsstænger.
70,-

COOKIE

25,-

KLASSISK GULERODSKAGE

30,-

DRØMMEKAGE

30,-

BROWNIE

30,-

ÆBLEKAGE med polynesisk vanilje, makroner
og flødeskum.

55,-

TANGS RISTEPØLSE med økologiske fritter.
60,-

SUPPE
GRÆSKAR
med rosmarin, chili, græskarkærner og trøffelolie.
90,-

SALAT med kikærter, salturt, edamamebønner, fermenteret tang,
tomater, spidskål, spirer, æg, radiser, mild misodressing og sesam.
80,med økologiske kyllingenuggets.
115,HEL BLÆKSPRUTTEARM med blæksprutteblæk-mayo og sprøde,
syltede græskar.
95,-

Mest for børn.

DESSERT & KAGE

ØKOLOGISKE KYLLINGENUGGETS, økologiske fritter og salturt.
105.TANGS RISTEPØLSER 2 stk. krydret med tørret søl-tang serveret
med økologiske fritter.
75,-

BØRNEMENU

FRITTER & DIPS
ØKOLOGISK FRITTER med salturt.
lille 25,- / stor 40,-

BØRNETALLERKEN med en Fiskefrikadelle, en lille pølse, grønt,
rugbrød eller fritter.
75,BØRNE BISTROBURGER brioche med bøf af friskhakket oksekød
fra Himmerland. Tomat, agurk, salat, ketchup og mayonnaise
serveret med fritter. (BYG SELV)
75,-

I tråd med Den Blå Planets rolle som
naturambassadør er fisken, der serveres i
TANG, fanget ansvarligt i ordninger som FSK,
Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri,
i bæredygtigt havbrug, hvor der ikke bruges
GMO og antibiotika, eller i tejner, en
fangstmetode, der er skånsom for havmiljøet.

REMOULADE / KETCHUP / MAYONNAISE
5,-/stk.

PØLSEHORN
Med eller uden ketchup.

20,ALLERGENER - information om indhold af allergener i vores retter kan fås ved henvendelse til restaurantens personale.

PREMIER IS
Se udvalg og priser ved kølemontrer.

SORT KAFFE &
BROWNIE 55.-

