
 

 
Spørg personalet om allergener & kosthensyn. Vores smørrebrød kan serveres på glutenfrit brød 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vores favoritter//298,- 
 

PANERET FILET AF HVID FISK                                           
Grov nordisk remoulade, 

citron og aromatiske urter 
 

KOLDRØGET LAKS                                         
Glaskål, økologiske smilende æg,  

syltede sennepsfrø, friskost og kørvel 
 

LETRØGET KYLLINGESALAT                                     
Vendt med svampe, ristet kyllingeskind  

toppet med bacon, syltet gulerod og knoldselleri 
fra ”Nørby’s” 

 

  

Kød 
 

LETRØGET KYLLINGESALAT //108,-                                        
Vendt med svampe, ristet kyllingeskind  

toppet med bacon, syltet gulerod og knoldselleri 
fra ”Nørby’s” 

Hertil anbefaler vi Fanefjordsnaps fra ”Isle of Møn” 
 

ØKOLOGISK OKSETATAR //125,-                                  
Syltet agurk, løvstikkemayo og ristede  

mandler serveret på smørristet rugbrød. 
Hertil anbefaler vi Valnøddesnaps fra ”Isle of Møn” 

 

HØNSETARTELET //98,-                                                        
Plukket økologisk hønselår vendt med svampe og 

æbler fra ”Engvang”  
Hertil anbefaler vi en Hvedeøl fra ”Stevns 

andelsbryggeri” 

Kager 
 

HAVTORNTÆRTE // 58,-                                                   
Hvid chokoladeganache med chokoladebrud 

 

BADEHOTELLETS  
BEDSTEFARSSKÆG // 58,-            

Vaniljekage med hindbærcoulis og brændt 
marengs 

 

CHOKOLADETRØFFEL // 58,-                                         
Kraftig chokoladekage med solbærgele og 

krystalliseret hvid chokolade. 

Rødvig Kro & Badehotel har en filosofi om at 
levere et ærligt måltid mad med kærlighed til 

råvarerne.  

Vi benytter så vidt muligt lokale økologiske 
leverandører og vi indkøber med 

bæredygtighed og dyrevelfærd for øje.                                               

Håndværket er vigtigt for os. Vi sylter og 
bager selv og bestræber os på at lave alt fra 

bunden med sæsonens råvarer i fokus. 

 

Smørrebrød 
Fisk 

 

STEGT SILD I RUGMEL // 98,-                                                                                 
Tørret æggeblomme, purløgsmayo  

og syltede løg fra ”Nørby’s”       
Hertil anbefaler vi Fanefjord snaps fra ”Isle of Møn” 

 
FISKEFRIKADELLE // 105,-                                                       

Kål fra ”Nørby’s”, skummet kørvelsauce  
Hertil anbefaler vi Sødskærmssnaps fra ”Isle of 

Møn” 
 

PANERET FILET AF HVID FISK // 115,-                          
Grov nordisk remoulade,  

citron og aromatiske urter.  
Hertil anbefaler vi Dildsnaps fra ”Isle of Møn” 

 

HÅNDPILLEDE NORDATLANDISKE 
REJER // 115,-               

Porre emulsion, agurk og økologiske  
smilende æg på smørristet surdejsbrød     

Hertil anbefaler vi Havtornsnaps fra ”Isle of Møn” 
 

KOLDRØGET LAKS //108,-                                          
Glaskål, økologiske smilede æg,  

syltede sennepsfrø, frisk ost og kørvel.  
Hertil anbefaler vi Dildsnaps fra ”Isle of Møn” 

Grønt 
 

GRILLEDE KARTOFLER FRA  
”NØRBY’S” // 98,-                                                  

Kartoffelcreme, syltede porre og  
kartoffelchips toppet med brændt porrestøv,  

rugbrødscrumble og karse.  
Hertil anbefaler vi Fanefjordsnaps fra ”Isle of Møn”                           


