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Der kan efter ønske ændres i sammensætningen af platterne. 
Platterne kan efter ønske anrettes på fade som buffet (ved minimum 5 kuverter).
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Platter

BØRNEPLATTEN
• Frikadelle med agurk 
• Stegt fiskefilet med remoulade og citron 
• Æg med tomat og karse
• BBQ-marinerede kyllingelår
• FrugtFRØKEN SØRENSENS

• Gravad laks med rævesauce
• Krabbesalat med asparges
• Frikadelle med kartoffelsalat
• Kogt høne med karrydressing og ananas
• Mini-camembert med tyttebærmarmelade 

VEGETAREN
Platten består af 5 anretninger baseret på
smørrebrødsjomfruens valg den
pågældende dag. 

Brød, smør og fedt
Brød, smør og fedt er ikke inkluderet i plattens
pris, men kan tilkøbes ekstra for kr. 20 pr. kuvert.  

DEN TRADITIONELLE
• Marineret sild med løg og kapers
• Rødspættefilet med remoulade og citron 
• Æg og rejer med dildmayonnaise
• Leverpostej med bacon og champignon
• Roastbeef med sprøde løg, peberrod og remoulade
• Flæskesteg med surt
• Ost med druer DEN LETTE

• Dildsild med blomsterkapers
• Ferskrøget laks med grønne asparges 

og agurkedressing
• Flæskesteg med rødkål og surt
• Roastbeef med sprøde løg, peberrod 

og remoulade
• Gorgonzola med honningristede nødder

FAVORITTEN
• Varmrøget laks med syltet agurk og sauce verte 
• Æg med krebs og avocadocreme
• Grov paté med rødløgskompot
• Røget andebryst med syltede tranebær 
• Mørbrad med skovsvampecreme
• Hønsesalat med bacon 
• Tallegio-ost med saltristet rugbrød
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Den lette frokost 

Skiver af koldrøget laks med marineret minispinat og limedressing

Urtestegt lammekølle på bagt aubergine og tomater med rosmarin

Rosastegt udskåret oksesteg med tomatmarineret pasta og mozzarella 

To slags europæiske oste med tilbehør

Friskbagt flúte og smør

(Minimum 8 kuverter)

Det traditionelle kolde bord 

Marineret sild med løg og kapers

Karrysild med hårdkogt æg, kapers og løg

Ferskrøget laks med røræg, dild og asparges 

Stegt rødspættefilet med remoulade og citron

Frikadeller med kartoffelsalat og surt

Roastbeef med remoulade, sprøde løg, peberrod og chips

Mørbradbøf med bløde løg, bacon og surt

Tarteletter med høns i asparges

Tre slags europæiske oste med tilbehør

(Minimum 8 kuverter)

Det Danske kolde bord 

Stegte sild med løg og kapers    

Dildsild med blomsterkapers

Stegt rødspættefilet med remoulade og citron

Gravad laks med rævesauce

Sprødstegt flæskesteg med rødkål, surt og svesker

Leverpostej med bacon, champignon og rødbeder

Hønsesalat med bacon og ananas

Roastbeef med kartoffelsalat

Tre slags europæiske oste med tilbehør

(Minimum 10 kuverter)

 Buffeter
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 Buffeter

Den populære

Røget hellefisk med grønne asparges og bagte tomater. Hertil wasabicreme

Krabbe (surimi) på salat med friske grøntsager. Hertil dilddressing

Varmrøget laks med sauce verte, asparges og citrusmarineret hjertesalat

Cornét af ferskrøget laks fyldt med creme og tilsat rejer og peberrod

Rosastegt oksesteg med pesto, marineret pastasalat og saltristede græskarkerner

Vildtstegt kamfilet med rødkålssalat

Frikadeller med kold kartoffelsalat og surt

Indbagt fransk brie med krydderurter og tyttebær

Frisk eksotisk frugtsalat med råcreme 

Eller

Hjemmebagt chokoladekage med mandelparfait og friske bær

(Minimum 10 kuverter)

Den landlige

Varmrøget laks med sauce verte, asparges og citrusmarineret hjertesalat

Hjemmelavet krabbesalat med minitoast

Husets landpaté med nødder. Hertil soltørrede tomater, cornichons og sky

Rosastegt kalvesteg med kartoffelkompot

Kogt høne vendt i kålsalat med frisk ananas, bacon og karryolie

Perlebygsalat med stegte timianrodfrugter

Carpaccio af bresaola med marineret rucolasalat, revet parmesan 
og blomkålssne

Tre slags europæiske oste med tilbehør

(Minimum 10 kuverter)
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 Buffeter Buffeter

De kolde borde og buffeter kan evt. suppleres med: 

• Kryddersild
• Christiansø sild med cremefraiche og purløg
• Kold kogt laks med rejer, asparges, æg og kaviar
• Tunmousse med æg og oliven på salatbund
• Butterdejssnitter med rejesalat
• Rejer med mayonnaise
• Røget ål med røræg og purløg

- eller andet efter Deres ønske

Efter Deres ønske er det muligt at ændre sammensætningen 
af de kolde borde og buffeterne.

Brød, smør og fedt samt kiks til ost er ikke inklusiv i buffetprisen. 
Det hele kan tilkøbes for kr. 20 pr. kuvert. 

Bemærk! Alt andet end stegene til buffetterne leveres udskåret og flot anrettet,
så det er lige til at sætte på bordet. For at sikre stegenes mørhed bedst muligt
er stegene til buffetterne hverken udskårede eller anrettede. 
Dette skal De selv stå for.

Efter Deres ønske er det muligt at få dele af maden leveret i varmekasser. 
Tilbehøret medfølger på fade.  



Vælg selv buffet
Vælg selv-menu à kr. 8
2 slags kød • 2 slags tilbehør
 
Der kan suppleres med yderligere kød og tilbehør
Ekstra kød fra kr. 20 pr. kuvert
Ekstra tilbehør kr. 15 pr. kuvert
Sauce kr. 10 pr. kuvert
        
Kød:
Th’s frikadeller
Kyllingebryst
Flæskesteg
Urtestegt kamfilet
Barbecuemarinerede spareribs
Marineret svinemørbrad
Barbecuemarinerede kyllingelår
Marinerede tigerrejer på spyd

Kr. 10 i tillæg pr. kuvert
• Krydderstegt lammekølle 
• Rosastegt oksefilet            
• Bagt baconlaks

Tilbehør:
Årstidens grøntsagssauté
Flødekartofler
Råstegte kartofler
Bagte kartofler med purløgsdressing
Kartoffelsalat med løvstilke
Blandet salat med hjemmelavet dressing
Pastasalat vendt i urteolie
Broccolisalat med rosiner, bacon, rødløg og kerner
Tzatziki
Tomatsalat med mozzarella og oliven
Grøntsagstærte med diverse fyld
2 slags flútes med smør

Sauce:
Rødvinssauce • Bearnaisesauce • Skovsvampesauce 

(Minimum 10 kuverter)

Bemærk! For at sikre kødets mørhed bedst muligt, er kødet
hverken udskåret eller anrettet. Dette skal De selv sørge for.  
Vi beregner 100 gram kød af hvert kødstykke pr. kuvert.
Vi kan efter Deres ønske levere maden varm. 
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Th Sørensens 
Pølse & ostebord

Fire forskellige lækre pølser

Fire europæiske modne oste med lækkert tilbehør

Hjemmelavet landpâté

Leverpostej med champignon og bacon 

Cornichons, sky, løgringe, oliven og soltørrede tomater

To slags friskbagt brød, smør og fedt

(Minimum 15 kuverter)

Den lille oste anretning

3 slags go’e europæiske oste 
med lækker tilbehør. 
Hertil kiks og smør

(Minimum 10 kuverter)
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Brunch

Cocktailpølser
Røræg

Sprødstegt bacon
Frugtfad med 3 slags udskåret frugt
Ostefad med 3 slags ost og grønt

Pålægsfad med 3 slags pålæg og tilbehør
Ferskrøget laks med asparges og dild

Pandekager med sirup og sukker
Græsk yoghurt med hjemmelavet mysli og ahornsirup

Friskbagt blandet brød
Smør og syltetøj

(Minimum 10 kuverter)

De kan fravælge eller tilføje flere ting, evt. mod et tillæg.

Eksempelvis:
Croisanter

Grøntsagstærte
Wienerbrød

Hjemmelavet chokoladekage
Varmrøget laks med citronsyltet agurk og sauce verte

Mælk og juice

Brunchen leveres i varmekasser og på færdigt 
pyntede fade lige til at sætte på bordet. 

Brødet skal De selv skære ud.
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Reception
Sammensat receptionsmenu

Smukt anrettet på fade: 

• Tre pindemadder 
• To små frikadeller 
• En cocktailpølse i baconsvøb
• En minicroissant med fyld
• To petitfourkager
• Chips og crudités (grøntsagsstænger)

   med to slags dip
  (Minimum 20 kuverter)
 
De kan også selv sammensætte deres
receptionsmenu ud fra følgende udvalg: 

• Pindemadder (minimum 100 stk.) 
• Kanapéer (minimum 50 stk.)
• Ostepindemad (minimum 20 stk.)
• Ostemousse på bladselleri (minimum 20 stk.)
• Små frikadeller (minimum 50 stk.)
• Cocktailpølser i svøb (minimum 50 stk.) 
• Trekantssandwiches 
• Mini-sandwiches 
• Minicroissanter med fyld (minimum 20 stk.) 
• Petitfourkager (minimum 50 stk.) 
• To slags crudités med dip (minimum 20 kuverter)
• Små butterdejstrekanter med indbagt laksemousse (minimum 20 stk.)
• Bruschetta med røget laksetatar (minimum 20 stk.) 
• Bagte serranosnegle med trøffelolie og friske urter (minimum 20 stk.)
• Rejespyd med ananas og cherrytomat (minimum 20 stk.)
• Udskåret eksotisk frugt på fad

Vores pindemadder og kanapéer bliver lavet på både lyst brød 
og pumpernikkel-brød.

Receptionsmenuen leveres altid færdiganrettet på flotte hvide
fade og/eller sølvfade, så maden er lige til at sætte på bordet.



Festmad



Festmad
Suppe / Forretter

Suppe

1.  Cremet aspargessuppe med friske
grønne asparges. Hertil saltbrød

2.  Asiatisk kokossuppe serveret med
friske urter, tigerrejer og kylling

3.  Skovsvampesuppe tilsmagt med 
portvin og monteret med fløde. 
Serveres med sprøde bacontern

4.  Cremet jomfruhummersuppe serveret 
med krebs og tilsmagt med cognac

5.  Crème Ninon (fransk ærtesuppe)

serveret med kylling og baconstrips
og tilsmagt med champagne. 
Hertil urteflan

Til supper serveres friskbagt brød 
(hvis andet ikke er angivet)

Forretter 

6.  Brud af varmrøget laks anrettet på
sprød babyspinat. Hertil citronsyltet 
agurk, peberrodscreme og brøndkarse

7.  Krabbe og spinatroulade, rullet
med dildcreme og anrettet på 
sprøde salater. Hertil marinerede 
grønne muslinger og limedressing

8.  Skiver af lyngrillet tun anrettet 
med syltet tang og friterede urter. 
Hertil wasabicreme
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Festmad
Hovedretter

1.   Helstegt oksemørbrad stegt med urter.   
     Serveres med røget svampetimbale med     
     savojkål, kartoffelrose og rødvinssauce

2.  Dyreryg vendt i sennep og persille.  
     Serveres med stegte røgede svampe
     og hindbærsky

3.  Helstegt kalvefilet i urtetapanade.
     Serveres med persillekartofler, 
     fennikeltimbale og urtecremesauce

4.  Helstegt oksestriploin med krølfedt.
     Serveres med årstidens grøntsags-
     sauté og små ovnstegte kartofler

5.  Helstegt newzealandsk vildsvinekølle.              
     Serveres med timian og rosmarinstegte
     kartofler og rødvins og timiansky

6.  Stegt abrikosfarseret perlehønebryst. 
     Serveres med chilisyltede tranebær, 
     bagte porrer og persillesky

7.  Glaseret stegt andebryst (lavine à la rouge).     
     Serveres med syltede kirsebær, 
     julienne af urter og portvinssky
     monteret med smør og halve druer

8.  Citrusmarineret lammekrone.  
     Serveres med braiseret fennikel,
     bagte stilktomater og lammesky 
     tilsmagt med citron og rosmarin

9.  Carpaccio af Bresaola med artiskok,
     urtesalat og champagnevinaigrette

10.  Skiver af spansk lufttørret skinke anrettet  
      på små røde salater. Dryppet med
      trøffelolie og revet pecorino-flan.  
      Hertil basilikumscremedressing

11.  Husets kyllingeterrin med kompot af 
      nødder og bær og syltede små agurker.
      Hertil tranebærcreme

12.  Skiver af letsaltet røget andebryst,
      anrettet på marineret kålsalat. Hertil
      honningristede nødder og orangecreme

13.  Farseret laksefilet stukket med krebs.   
      Serveres med fennikeltimbale, sauteret 
      spinat, bagte små pebre og champagne  
      cremesauce

14. Smørskindstegt pighvar anrettet på
     gulerodspuré. Serveres med bagt 
     sellerimousse, grønne asparges og
     beurre blanc med salturt
 
      Til alle hovedretter serveres to slags af 
      årstidens grøntsager og dagens kartoffel 
      (Hvis andet ikke er angivet)
      (Minimum 10 kuverter)
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Dessert

1.  Moderne æblekage lagt 
    sammen med nøddecrunch. 
    Hertil vaniljecreme og rysteribs

2.  Hvid chokolademousse.
    Hertil passionsfrugtcollis 
    og nøddekrokant

3. Mandelrand anrettet med
    frisk frugt og råcreme

4. Æblestykker bagt i butterdej.
    Hertil romsyltede rosiner og 
    nødder med kanelcreme

5. Gateau Marcel-chokoladekage 
    med mandelparfait og friske bær

6. Tre slags lækre oste.
    Hertil røgede saltede mandler

Natmad 

1.  Skiver af røget oksekød.
    Hertil pestomarineret 
    cherrytomat og saltbrød

2. To stk. af Th Sørensens frikadeller. 
    Serveres med husets hjemmelavede 
    kartoffelsalat og surt

3. To stk. trekantsandwich med div. fyld

4. Grøn karrysuppe med 
    kylling og grøntsager.
    Hertil flútes

5. Pølse- og ostebord. 
    Tre slags ost.
    Tre slags pølse med tilbehør.
    Blandede oliven, vindruesalsa
    Rugbrød, flútes, kiks, smør og fedt 

Festmad
Dessert / Natmad
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Festmad

Tag kokken med hjem

Med en kok og/eller en serveringsdame fra
Th Sørensen kan De nyde aftenen som vært/
værtinde for Deres gæster og slappe af – uden
at skulle løbe imellem køkken og spisestue.

Vi sender Dem en af vores dygtige kokke, som
både sørger for at lave maden og for den efter-
følgende flotte anretning af Deres menu. 

Kokken ankommer cirka 1-1 1/2 time, før gæsterne
skal spise, og afslutter med anretning af desserten. 
For at gøre sit arbejde til bravour har kokken 
brug for minimum fire timer, et komfur og en 
ovn – og nogle meter ledig bordplads i dit køkken. 
Resten af udstyret medbringer kokken selv.

Vi tilbyder også serveringspersonale. 
Husk at bestille kok og/eller serveringspersonale
i god tid.

Gør det selv

For at sikre bedst mulig mørhed af kødet 
til hovedretter steger vi det altid kun halvt 
færdigt. De skal derfor selv sørge for den
sidste stegning af kødet ved hjælp af den
vedlagte og meget overskuelige vejledning, 
som beskriver den sidste stegning af kødet 
og den efterfølgende hviletid.

Tilbehør leveres altid helt færdiglavet og 
skal derfor blot varmes op.

Alle vores menuer kan om ønsket leveres 
varme - sauce dog undtaget.

Al vedlagt service skal tilbage leveres i
rengjort stand.



Festmad Farfars køkken
 1.  Mørbradgryde med paprika, champignon, pølser og ris

 2.  Wienerschnitzel med ærter, skysauce og ristede kartofler

 3.  Biksemad med spejlæg, rødbeder, rugbrød og bearnaisesauce

 4.  Frikadeller med rødkål, surt, kartofler og skysauce

 5.  Forloren hare med bacon, ribsgelé, skysauce og kartofler

 6.  Indbagt svinemørbrad med spinat, flødekartofler og årstidens grønt

 7.  Boeuf Stroganoff med kartoffelmos

 8.  Coq au vin med små løg, ristede champignon og rødvin. Hertil persillekartofler

 9.  Hakkebøf med bløde løg og spejlæg. Hertil surt, skysauce og kartofler

10.  Flæskesteg med rødkål og skysauce. Hertil svesker samt brune og hvide kartofler

11.  Hvid labskovs med rødbeder, purløg, rugbrød og smør

12.  Mormors enebærgryde med urtekartoffelmos og appelsinsalat 

13.  Oldefars honningglaserede hamburgerryg med let stuvet kål, raspede kartofler
      og grov sennep. 

14.  Stegt and med brune og raspede kartofler, rødkål, waldorfsalat
      og andesky sauce (kun i november – december)

 
Maden kan efter ønske
leveres varmt eller i 
engangsemballage
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Grillmenu
Vælg 1 forret, 1 hovedret, 1 dessert og 1 natmad

Forret

    1.  Brud af varmrøget laks anrettet på sprød babyspinat. 
          Hertil citronsyltet agurk, peberrodscreme og brøndkarse.

    2.   Krabbe- og spinatroulade rullet med dildcreme og anrettet på 
          sprøde salater. Hertil marinerede grønne muslinger og limedressing.

    3.  Skiver af spansk lufttørret skinke anrettet på små røde salater.
          Dryppet med trøffelolie og revet Pecorino-flan. 
          Hertil basilikumscremedressing.
          Friskbagte flútes og smør.
 
På Grillen

    1.  Små steaks af okse 
          Lammekølle stegt i urteolie
          Røgede barbecueribs
          eller ”almindelige” barbecueribs

    2.  Helstegt letrøget pattegris

Tilbehør 

          Stort salatbord af årstidens grønt med to hjemmelavede dressinger. 
           Hertil flødekartofler og små timiankartofler og rødvinstimiansauce.

Tilkøb

          Citrusgrillet laksefilet
           Slagterens hjemmelavede pølser 



Dessert

1.  Friske jordbær i hyldeblomstsaft. 
     Hertil basilikumparfait og ristede mandler.

2.  Mandelrand med friske frugter og råcreme.

3.  Tre slags europæiske oste med saltbagt brød. 
     Hertil røgede mandler, oliven og rosinsalsa.

Natmad

1.   Skiver af røget oksekød.
   Hertil pestomarineret cherrytomat og rosmarinbrød.

2.   To stk. af Th Sørensens frikadeller. 
     Serveres med husets hjemmelavede kartoffelsalat og surt.

Vi leverer grillen og kul!
Minimum 20 kuverter
Minimum 30 kuverter til helstegt pattegris

Der kan efter ønske ændres på menuen.
Som tilkøb tilbyder vi en medfølgende grillkok, som står
for både grillning og anretning af kødet og tilbehøret.



Praktiske oplysninger
www.ths.dk

Bestilling kan afgives mellem kl. 8-15, ring på 
 32 95 02 76 eller personligt i vores butik.

Rettelser i antal af kuverter senest 
3 dage inden levering.

Transport: Fra kr. 100 
Leveringer, der indeholder 
returemballage fra kr. 200

De kan bestille en kok til deres menu, 
som kommer ud en time før, 

maden skal serveres.

Serveringsdamer kan ligeledes bestilles. 
Minimum 5 timer plus 1 kørselstime. 

På gensyn
Line & Kristine

& Personale



Hos Th Sørensen får du serveret et veltilberedt 
stykke danmarkshistorie, hvad end du bestiller 
højtbelagt smørrebrød eller en hel buffet til 
levering ud af huset. For mere end hundrede
års erfaring synes vi med rette, at vi kan kalde 
os eksperter indenfor smørrebrød og catering. 

Th Sørensen blev etableret i 1896, hvor firmaets 
stifter Thomas Sørensen startede indenfor flæsk, 
pålæg og viktualie og oparbejdede en forretning, 
der blev kendt for sine hjemmelavede varer.

Idag er det fjerde generation, der driver familie- 
firmaet, og vi sætter en ære i at fortsætte
traditionerne for gennemført smørrebrød og 
veltilberedt dansk mad. 

Firmaet beskæftiger i dag en lang række 
medarbejdere, der alle er uddannet indenfor 
branchen med det ene formål at levere det 
bedste af det bedste. Vi er faste leverandører 
til både større og mindre offentlige og private 
virksomheder samt til receptioner fra to til 
flere hundrede personer. 

Traditioner forpligter
Th Sørensen siden 1896



Platter
Den traditionelle                139 kr.
Den lette                          109 kr. 
Favoritten                               159 kr. 
Frøken Sørensens                 119 kr. 
Børneplatten               79 kr.

Vegetaren                               119 kr. 

Buffeter
Den lette frokost               149 kr.
Det traditionelle kolde bord        199 kr.
Det danske kolde bord               199 kr.
Den populære                         249 kr.

Den landlige                            219 kr.

Vælg selv buffet
Vælg selv menu                        89 kr.

Ost og pølsebord
Pølse og ostebord              169 kr.
Den lille osteanretning                59 kr.

Brunch
Brunchmenu                145 kr.

Reception
Sammensat receptionsmenu         139 kr.
Pindemader 
(Minimum 100 stk.)            pr. stk 19 kr.             
Kanapéer
(minimum 50 stk.)             pr. stk 23 kr.                        
Ostepindemad 
(minimum 20 stk.)              pr. stk 11 kr. 
Ostemousse på bladselleri
(minimum 20 stk.)              pr. stk 11 kr.
Små frikadeller
(minimum 50 stk.)             pr. stk 11 kr.              
Cocktailpølser i svøb 
(minimum 50 stk.)               pr. stk 11 kr.        
Trekantssandwiches           pr. stk 20 kr.
Mini-sandwiches        pr. stk 11 kr.
Minicroissanter med fyld 
(minimum 20 stk.)             pr. stk 17 kr. 

Prisliste
Petitfourkager 
(minimum 50 stk.)             pr. stk 16 kr. 
To slags crudités med dip 
(minimum 20 stk.)             pr. stk 18 kr. 
Små butterdejstrekanter med indbagt 
laksemousse 
(minimum 20 stk.)              pr. stk 19 kr.
Bruchetta med røget laksetartar  
(minimum 20 stk.)             pr. stk 19 kr.
Bagte serranosnegle med trøffelolie og 
friske urter 
(minimum 20 stk.)             pr. stk 19 kr. 
Rejespyd med ananas og 
cherrytomat 
(minimum 20 stk.)       pr. stk 19 kr.
Udskåret eksotisk frugt på fad

(til 40 personer)                       750 kr.

Festmad
Supper
1. Aspargessuppe                       49 kr.
2. Asiatisk kokossuppe                49 kr.
3. Skovsvampesuppe                  49 kr.
4. Jomfruhummersuppe               59 kr.

5. Créme Ninon                         49 kr.

Forretter
6. Varmrøget laks                      89 kr.
7. Krabbe og spinatrulle              69 kr.
8. Skiver af lyngrillet tun             95 kr.
9. Carpaccio af Bresaola             69 kr.
10. Skinke             69 kr.
11. Kyllingeterrin             65 kr.
12. Andebryst        79 kr.

Hovedretter
1. Oksemørbrad                        199 kr.
2. Dyreryg                               219 kr.
3. Kalvefilet                             169 kr.
4. Oksestriploin                        149 kr.
5. Vildsvinekølle                        149 kr.
6. Perlehønebryst                      149 kr.
7. Glaseret andebryst                 149 kr.
8. Lammekrone   

                      

149 kr.

               

                        
                            

9. Laksefilet                            129 kr.
10. Pighvar                              135 kr.

Desserter
1. Æblekage                              49 kr.
2. Hvid chokolademousse             49 kr.
3. Mandelrand                           65 kr.
4. Æblestykker bagt i butterdej       49 kr.
5. Gateau Marcel-chokoladekage       55 kr.

6. Tre slags lækre oste                65 kr.

Natmad
1. Skiver af røget oksekød            59 kr.
2. To frikadeller & kartoffelsalat     49 kr.
3. To trekantssandwich                39 kr.
4. Grøn karrysuppe                    49 kr.

5. Pølse- og ostebord                  89 kr.

Farfars køkken
1. Mørbradgryde                        99 kr.
2. Wienerschnitzel                      89 kr.
3. Biksemad                              69 kr.
4. Frikadeller                             69 kr.
5. Forloren hare                         79 kr.
6. Indbagt svinemørbrad               89 kr.
7. Boef Stroganoff                      89 kr.
8. Coq au vin                            89 kr.
9. Hakkebøf                              69 kr.
10. Flæskestreg                          89 kr.
11. Hvid labskovs                        79 kr.
12. Mormors enebærgryde            89 kr.
13. Oldefars honningglaserede
    hamburgerryg                     89 kr.
14. Stegt and                             119 kr.

Grillmenu
4 retter                349 kr.

3 retter (uden natmad)                  299 kr.                         

2 retter                                          249 kr.                          

Forbehold for tastefejl og prisændringer



Besøg os på Amagerbrogade 41 
 2300 København S. 

Ring for bestilling tlf:  32 95 02 76
eller skriv til mail@ths.dk


