Skagen Hotel
FROKOSTMENU
SERVERES FRA KL.
12:00 - 17:00
Juli / August

På Skagen hotel serverer vi en variation af gode måltider fra det danske samt
udenlandske køkken. Alle måltider er lavet på friske råvarer og vores variation
af fiskeretter kommer alle fra den lokale fiskehandler.
Der serveres ikke frokost, når der er smørrebrødsbuffet.
Stjerneskud

195 kr

2 rødspættefileter, krebsehaler, rejer, røget laks samt
citron perler

Moules frites

145 kr

Hvidvinsdampet blåmuslinger, urter, fløde og pommes
frites med aioli

Fish n' chips

185 kr

Paneret kuller, grove fritter, citron og sauce tartare

Skagen Rødspætte

285 kr

Helstegt rødspætte fra skagen havn med grillet
citron, tyttebær, persille kartofler og smørsauce

Avokado toast

145 kr

Surdejsbrød med avokado, syltet rødløg, gammel knas
og trøffel mayonnaise

Frokost planke (min. 2 personer)

385 kr

Fiskefrikadelle, røget laks, rødspættefilet, røget
unghane, ost og sødt - serveres med tilpasset
garniture og surdejsbrød

Quinoa salat

155 kr

quinoa, rejer, asparges, salat og kerner samt
frisk brød

Chokolade trøffel

Chokoladetrøffel med krystalliseret
chokolade, vanilje parfait samt bær

95 kr

Key lime pie

Lime tærte med flødeskum
og marengs

95 kr

Skagen Hotel
Smørrebrødsbuffet
SERVERES lørdage fra:
12:00 - 16:00

Smørrebrødsbuffeten byder på et hav af forskellige og velsmurte
smørrebrød lavet af friske råvarer. I sammenhæng med
smørrebrødsbuffeten tilbydes altid en lille dessert.
Vi anbefaler selvfølgelig også en god snaps... Det hører jo gerne til.
Vores skønne smørrebrødsbuffet serveres lørdage fra klokken 12:00 til
16:00. Buffeten er meget populær, så bestil gerne bord i god tid.

Pris per person:
168 kr

Skagen Hotel
Aftenmenu
SERVERES FRA KL.
18:00 - 22:00

På Skagen hotel serverer vi en variation af gode måltider fra det danske samt
udenlandske køkken. Alle måltider er lavet på friske råvarer og vores variation
af fiskeretter kommer alle fra den lokale fiskehandler.

Forret
Carpaccio af kalvemørbrad

95 kr

serveret med hjertesalater
samt balsamico glace og friskbagt brød

Røget tun

95 kr

Serveret med pestomarinerede salater
og soltørrede tomater samt friskbagt brød

Braiserede svinekæber
Serveret med sprøde salater og friskbagt brød

ALLE FORRETTER SERVERES MED HJEMMEBAGT BRØD SAMT KRYDDERSMØR

105 kr

Skagen Hotel
Aftenmenu
SERVERES FRA KL.
18:00 - 22:00

På Skagen hotel serverer vi en variation af gode måltider fra det danske samt
udenlandske køkken. Alle måltider er lavet på friske råvarer og vores variation
af fiskeretter kommer alle fra den lokale fiskehandler.

Hovedret
Okseribeye

295 kr

Serveret med hjemmelavede pommes frites, ristede
svampe, årstidens grønt og sauce bordelaise

Peberbøf af oksefilet

285 kr

Med pommes fondant, ristet svampe
og madagaskarsauce

Hotellets gryde

255 kr

Med strimler af kødkvæg, løg, bacon og tomat.
Hertil pommes frites eller grov kartoffelmos

Tilvalg
Hjemmelavet bearnaisesauce
35 kr
Tomatsalat med oliven, løg og tomat
35 kr
Grillet hvidløgsbrød
35 kr

Skagen Hotel
Aftenmenu
SERVERES FRA KL.
18:00 - 22:00

På Skagen hotel serverer vi en variation af gode måltider fra det danske samt
udenlandske køkken. Alle måltider er lavet på friske råvarer og vores variation
af fiskeretter kommer alle fra den lokale fiskehandler.

FISK
Havnens friske fisk

265 kr

Serveret med safrancreme samt årstidens grønt og
knust kartoffel

smørstegt skagen rødspætte

245 kr

Frisk rødspætte (med ben) fra Skagen Havn med brændte
capers, citrongarniture, smørdampet grønt, kartofler
og smørsauce

Vores luksus stjerneskud
bestående af 2 fiskefileter, krebsehaler, rejer, røget
fisk samt lakserogn - alt serveret på et leje af
smørristet brød samt marinerede salater

255 kr

Skagen Hotel
Aftenmenu
SERVERES FRA KL.
18:00 - 22:00

På Skagen hotel serverer vi en variation af gode måltider fra det danske samt
udenlandske køkken. Alle måltider er lavet på friske råvarer og vores variation
af fiskeretter kommer alle fra den lokale fiskehandler.

Dessert
Rabarberconsommé

85 kr

med vanilje/honningparfait samt friske jordbær

Hjemmelavet koldskål

85 kr

Med kammerjunkere og friske bær

Skagen islagkage

85 kr

Med chokolade, nødder samt saltkaramel

Oste bræt
Med udvalg af husets oste, serveret med ristet
rugbrød samt kompot af syltede grønne tomater

195 kr

Skagen Hotel
Aftenmenu
SERVERES FRA KL.
18:00 - 22:00

På Skagen hotel serverer vi en variation af gode måltider fra det danske samt
udenlandske køkken. Alle måltider er lavet på friske råvarer og vores variation
af fiskeretter kommer alle fra den lokale fiskehandler.

Børnemenu
Kylling nuggets

65 kr

Med pommes frites, salat og valgfri dressing

Fiskefilet

75 kr

Med pommes frites, salat og valgfri dressing

Hjemmelavet lasagne
Med frisk salat, brød, dressing og ost

95 kr

Skagen Hotel
Drikkevarer

På Skagen hotel serverer vi en variation af gode måltider fra det danske samt
udenlandske køkken. Alle måltider er lavet på friske råvarer og vores variation
af fiskeretter kommer alle fra den lokale fiskehandler.

Kolde drikke
Kildevand 50 cl

30 kr

Økologisk saft 25 cl

40 kr

Vælg mellem flere varianter:
Hyldeblomst - Solbær - Æblemost - Lime

Lille Sodavand 33 cl

35 kr

Vælg mellem flere varianter:
Coca cola - Cola zero - Sprite Zero - Schweppes Lemon FANTA - SCHWEPPES TONIC

Stor Sodavand 50 cl

50 kr

Vælg mellem flere varianter:
Coca cola - Cola zero - Sprite Zero - Schweppes Lemon FANTA - SCHWEPPES TONIC

San Pellegrino 25 cl
Italiensk Danskvand med mild brus

35 kr

Skagen Hotel
Drikkevarer

På Skagen hotel serverer vi en variation af gode måltider fra det danske samt
udenlandske køkken. Alle måltider er lavet på friske råvarer og vores variation
af fiskeretter kommer alle fra den lokale fiskehandler.

fadøl
Lille fadøl - Tuborg

40 kr

Vælg mellem flere varianter:
Grøn tuborg - tuborg classic

Stor fadøl - tuborg

60 kr

Vælg mellem flere varianter:
Grøn tuborg - tuborg classic

Lille fadøl - Grimbergen Double Ambrée

50 kr

Grimbergen Double Amrée er en fyldig øl med brug af
ristede malt giver den sine flotte ravfarve. Smagen er
rig, dyb med en smule karameliserede noter og en
bittersød aroma

Stor fadøl - Grimbergen Double Ambrée

70 kr

Grimbergen Double Amrée er en fyldig øl med brug af
ristede malt giver den sine flotte ravfarve. Smagen er
rig, dyb med en smule karameliserede noter og en
bittersød aroma

Lille fadøl - Kronenbourg 1664 blanc

50 kr

Fransk hvedeøl med sød og rund karaktér. Øllet
fremstår uklart og hvidgyldent med en frisk og
syrlig duft af citrus og sødlige frugter

Stor fadøl - Kronenbourg 1664 blanc
Fransk hvedeøl med sød og rund karaktér. Øllet
fremstår uklart og hvidgyldent med en frisk og
syrlig duft af citrus og sødlige frugter

70 kr

Skagen Hotel
Drikkevarer

På Skagen hotel serverer vi en variation af gode måltider fra det danske samt
udenlandske køkken. Alle måltider er lavet på friske råvarer og vores variation
af fiskeretter kommer alle fra den lokale fiskehandler.

Skagen bryghus
DRACHMANN 50 CL

70 KR

Pilsner 5,0 % En gylden og frisk pilsner, med frugtnoter fra den meget eksklusive Tettnanger-humle og
middel bitterhed. Øllen vandt pilsner kategorien ved Danmarks Mesterskaberne 2004 i haandbryg

SKAWSKUM 50 CL

70 KR

BUNDGARN 50 CL

70 KR

VÆLTEPETER 50 CL

70 KR

NORDLYS 50 CL

70 KR

GL. SKAGEN 50 CL

70 KR

TUXEN 50 CL

70 KR

Mørk Lager 5,0 % En mørk og fyldig ”bayersk øl”, som øl blev lavet i gamle dage, før den lyse pilsner tog over.
Øllen har en rigtig god sødme, fra den mørke munchermalt, og en svag bitterhed fra tyske humler. En type
som mange damer sætter pris på, ikke for stærk og bitter.

Porter 6,5 % Engelsk kulsort porter, hvor der er skelet lidt til den kendte porter fra Limfjorden. Her er brugt
engelsk humle, røget malt, sort malt og engelsk lakrids. Øllen har en dejlig brændt og let røget smag, som
afsluttes med lidt lakridssmag. God som half & half med Drachmann.

Dobbelt Bock 7,5 % En sød, cremet og kraftig maltet dobbelt bock med et strejf af røg og tjære. Her er taget
udgangspunkt i de gamle bundgarnsfiskere fra Skagen Havn. I stedet for en snus eller skråtobak, så kan man
nyde Væltepeter.

Hvedeøl 5% Lys stråfarvet øl, med et tykt vedvarende skumlag. Proteinindholdet i hveden gør øllen uklar,
men helt essentilet er den bløde, kornagtige smag af hvede. Hvede bidrager også til en cremet og fyldig øl,
men fremtræder med en ret let og forfriskende finish.

En amerikansk inspireret IPA, med 3 forskellige humler, som hver især giver øllen smag og duft af citrus,
mango og mange andre spændende frugter eller blomster. Øllen er flot kobberfarvet og har en kraftig
bitterhed som passer fint sammen med alkoholstyrken.

Flot rødbrun tysk inspireret lagerøl. En moderne wiener eller bayersk øl. Brygget i anledningen af HKH
Kronprins Frederiks besøg på bryghuset i august 2011. Meget smagfuld og aromatisk øl, og humlet med den
gode tyske Mittelfrüher humle. Øllen er brygget med ekstra meget munchener malt, som giver den meget
karakteristiske maltsmag og duft.

Skagen Hotel
Vin

På Skagen hotel serverer vi en variation af gode måltider fra det danske samt
udenlandske køkken. Alle måltider er lavet på friske råvarer og vores variation
af fiskeretter kommer alle fra den lokale fiskehandler.

Champagne
Moët & Chandon - Imperial Rosé

1275 kr

Druer: Pinot Meunier, Pinot Noir og Chardonnay
Land: Frankrig
God til: Aperitif, Lam, velkomstdrink, sushi
Karaktér: Fyldig, syrlig, højt mousserende

Moët & Chandon - Brut imperial
Druer: Pinot Meunier, Pinot Noir og Chardonnay
Land: Frankrig
God til: Aperitif, fisk, velkomstdrink, krydret mad
Karaktér: rimelig Fyldig, syrlig, højt mousserende

975 kr
Magnum: 2675 kr

Skagen Hotel
Vin

På Skagen hotel serverer vi en variation af gode måltider fra det danske samt
udenlandske køkken. Alle måltider er lavet på friske råvarer og vores variation
af fiskeretter kommer alle fra den lokale fiskehandler.

Mousserende
Reminger peche

275 kr

Druer: Chardonnay
Land: Frankrig
God til: Aperitif, velkomstdrink
Karaktér: Let, Sød, let perlende

Maison Albert Sounit Caprice - Rosé brut

300 kr

Druer: Merlot, Gamay
Land: Frankrig
God til: Aperitif, velkomstdrink, skaldyr, fisk
Karaktér: Balanceret, meidum/højt mousserende

Valento, Spumante brut

250 kr

Druer: Chardonnay, Pinot Brianco, garganega
Land: Italien
God til: Aperitif, skaldyr, fjerkræ, vegetar, allround
Karaktér: let perlende, let syre, sødme

Raimat, Cava Brut

300 kr

Druer: Chardonnay, Pinot noir
Land: Spanien
God til: Aperitif, skaldyr, snacks, fisk, saltet/røget kød
Karaktér: Balanceret, let syre, mellem/høj mousserende

Maison Albert Sounit, Cremant Brut
Druer: Pinot noir, chardonnay, aligoté
Land: Frankrig
God til: Aperitif, skaldyr, østers, fisk
Karaktér: Balanceret, mellem/høj mousserende

450 kr
Magnum: 800 kr

Skagen Hotel
Vin

På Skagen hotel serverer vi en variation af gode måltider fra det danske samt
udenlandske køkken. Alle måltider er lavet på friske råvarer og vores variation
af fiskeretter kommer alle fra den lokale fiskehandler.

Hvidvin
Henri Bourgeois, Sancere

500 kr

Druer: Sauvignon blanc
Land: Frankrig
God til: Fisk, ost, skaldyr, vegetar
Karaktér: Frugtig, syrlig, tør

Sensas, Chardonnay

Gl. 95 kr

1/2 fl. 195 kr

1/1 fl. 300 kr

Druer: Chardonnay
Land: Frankrig
God til: Vegetar, fjerkræ, fisk, aperitif
Karaktér: Fyldig, tør, medium syre

Maison Louis jadot, Bourgogne blanc

375 kr

Druer: Chardonnay
Land: Frankrig
God til: fisk, skaldyr, ost, røget/saltet kød
Karaktér: Fyldig, tør, mellem syre

Maison Louis jadot, Macon Villages

325 kr

Druer: Chardonnay
Land: Frankrig
God til: Vegetar, røget/saltet kød, fisk, østers, fjerkræ
Karaktér: tør, mellem syre

Maison Louis Jadot, chablis

550 kr

Druer: Chardonnay
Land: Frankrig
God til: Allround, fisk, fjerkræ, vegetar
Karaktér: Balanceret, tør, syrlig

Stoney Range, sauvignon blanc
Druer: Sauvignon blanc
Land: New zealand
God til: allround, skaldyr, fisk, vegetar, aperitif
Karaktér: Frugtig, syrlig, let sødme

350 kr

Skagen Hotel
Vin

På Skagen hotel serverer vi en variation af gode måltider fra det danske samt
udenlandske køkken. Alle måltider er lavet på friske råvarer og vores variation
af fiskeretter kommer alle fra den lokale fiskehandler.

Hvidvin
Alfiero Boffa, Gavi di gavi

400 kr

Druer: Cortese
Land: Italien
God til: Fisk, tapas
Karaktér: Tør, syrlig

Riders hill, chardonnay (Husets)

Gl. 75 kr

1/2 fl. 150 kr

1/1 fl. 275 kr

Druer: Chardonnay
Land: Australien
God til: allround, Svinekød, fisk, vegetar, fjerkræ
Karaktér: Balanceret, mellem syre, "halvtør"

Villa Huesgen, riesling

400 kr

Druer: Riesling
Land: Tyskland
God til: allround, fjerkræ, ost, skaldyr
Karaktér: balanceret krop, tør, syrlig

Villa Huesgen, riesling Magnum

550 kr

Druer: Riesling
Land: Tyskland
God til: allround, fjerkræ, ost, skaldyr
Karaktér: balanceret krop, tør, syrlig

Removed, chardonnay (alkoholsvag)
Druer: Chardonnay
Land: Tyskland
God til: Velkomst, skaldyr, fjerkræ, ost
Karaktér: Balanceret, tør, frugtig

350 kr

Skagen Hotel
Vin

På Skagen hotel serverer vi en variation af gode måltider fra det danske samt
udenlandske køkken. Alle måltider er lavet på friske råvarer og vores variation
af fiskeretter kommer alle fra den lokale fiskehandler.

Rødvin
Riders hill, shiraz (husets)

Gl. 75 kr

1/2 fl. 150 kr

1/1 fl. 275 kr

Gl. 95 kr

1/2 fl. 195 kr

1/1 fl. 300 kr

Druer: shiraz
Land: Australien
God til: Fisk, tapas
Karaktér: Tør, syrlig

Sensas, Cabernet Sauvignon/syrah
Druer: Cabernet sauvignon / Syrah
Land: Frankrig
God til: allround, grill, gris, fjerkræ, oksekød, fløde
Karaktér: Kraftig, tannisk, tør

Maison Louis jadot, rouge

450 kr

Druer: pinot noir
Land: frankrig
God til: allround, kalv, oksekød, fjerkræ, ost
Karaktér: blød, tør, syrlig

Casa de giuletta, appassimento

350 kr

Druer: Corvina & rondinella
Land: italien
God til: grill, italiensk mad, lam, fjerkræ, oksekød, røget kød
Karaktér: fyldig, balanceret

Tommasi, ripasso valpolicella

450 kr

Druer: corvina veronese, rondinella, molinara
Land: italien
God til: kalv, oksekød, vildt, flødebaserede retter
Karaktér: Kraftig, halvtør, rund

roversi, barbera Piemonte
Druer: barbera
Land: italien
God til: italiensk mad, fjerkræ, vegetar
Karaktér: blød, halvtør, syrlig

325 kr

Skagen Hotel
Vin

På Skagen hotel serverer vi en variation af gode måltider fra det danske samt
udenlandske køkken. Alle måltider er lavet på friske råvarer og vores variation
af fiskeretter kommer alle fra den lokale fiskehandler.

Rødvin
Mazarine abbona, barolo

675 kr

Druer: nebbiolo
Land: italien
God til: gris, kalv, lam, fjerkræ, oksekød
Karaktér: Kraftig, tannisk, tør, syrlig

Brazin, zinfandel (miljøvenligt produceret)

475 kr

Druer: Zinfandel
Land: Californien - USA
God til: Rødt kød, lam, oksekød, kalv, fjerkræ
Karaktér: Kraftig, rund og balanceret

Bodegas tempore, gen 73

350 kr

Druer: Garnacha
Land: Spanien
God til: Grill, gris, kalv, lam, fjerkræ, oksekød
Karaktér: Kraftig, tannisk, tør, syrlig

leopards leap, merlot Magnum

600 kr

Druer: Merlot / Cabernet Sauvignon
Land: Sydafrika
God til: Oksekød, lam, fjerkræ
Karaktér: Tør, tannisk, syrlig

Removed, Cabernet (alkoholsvag)
Druer: cabernet sauvignon
Land: Tyskland
God til: Mørkt fjerkræ, kalv, grill, fransk landkøkken
Karaktér: Mellemfyldig, frugtig

350 kr

Skagen Hotel
Vin

På Skagen hotel serverer vi en variation af gode måltider fra det danske samt
udenlandske køkken. Alle måltider er lavet på friske råvarer og vores variation
af fiskeretter kommer alle fra den lokale fiskehandler.

Rosévin
Henri Bourgeois, sancere rosé

450 kr

Druer: pinot noir
Land: frankrig
God til: fjerkræ, frugt, fisk, skaldyr, tapas, vegetar
Karaktér: Frisk, frugtig, tør, god drikke-rosé

Cap de coste

Gl. 75 kr

1/1 fl. 300 kr

Druer: Cinsault
Land: Frankrig
God til: allround, aperitif, fjerkræ, tapas, vegetar
Karaktér: Mellemfyldig, tør, let syre

Tommasi, Chiaretto bardolino granara

325 kr

Druer: corvina veronese, rondinella, molinara
Land: italien
God til: fjerkræ, fisk, skaldyr, krydret mad
Karaktér: fyldig, frugtig, frisk

D2 Magnum
Druer: grenache, carignan, cabernet sauvignon
Land: Frankrig
God til: gedeost, lam, fisk, skaldyr, krydret mad
Karaktér: Tør, syrlig, frisk

575 kr

