Velkommen!

Frokost
Serveres mellem kl.11.30-15.00
Alle retter tilbydes som take away. Bestil gerne i god tid på tlf. 74820040 (tast 1)

På Gram Slot er vi stolte af vores køkken. Og vi er stolte af at
levere hovedparten af råvarerne selv – direkte fra vore økologiske
marker, som omkranser slot og avlsgård.
Oplev et køkken, der hjemmevant jonglerer med danske
madtraditioner – ikke mindst de stolte sønderjyske
madtraditioner – på utraditionel vis. Sæt tænderne i velkendte
retter, der har fået et tvist af eventyr om Gram Slot.

Stjerneskud

kr. 199,00

Panerede stegt rødspætte filet, håndpillede rejer, røget laks, ørredrogn, syltet
asparges, syltet rødløg, rød dressing, urter og citron.

Steakburger

kr. 179,00

Langtidsstegt okse med salat, bagt tomat, chilimayonnaise, mayonnaise, syltet
rødløg, syltet agurk, ost i brioche bolle med pommes frites.

Cesar salat

kr. 135,00

Stegt kyllingebryst, brødcroutoner, bagt tomat, dressing og parmesan.
Serveres med smør og hjemmebagt brød.

Pariserbøf

kr. 155,00

Hakkebøf af egne kvæg, rødbede, pickles, peberrod, rå løg, kapers og æg
blomme.

Rejemad

kr. 149,00

Håndpillede rejer på ristet brød med mayonnaise, ørredrogn, syltet asparges,
citron og urter.

Børnemenu
Serveres mellem kl.11.30-15.00
KUN for børn op til 12 år

Fiskefilet

kr. 78,00

Stegt fiskefilet, pommes frites, gnavegrønt, ketchup, remoulade.

Kylling stykker

kr. 78,00

Spaghetti, kødsauce, parmesan, grønt

Pommes frits

kr. 45,00

Ketchup, remoulade

Børne is
3 slags is med flødeskum og chokoladesauce.

Serveres mellem kl.11.30-16.00
3 forskellige slags kager
Spørg gerne jeres tjener om dagens kager
kr. 45,00 pr. kage

kr. 78,00

Kylling stykker, pommes frites, gnave grønt, ketchup, remoulade.

Pasta bolognese

Kaffe & kage

kr. 55,00

Gammeldags æblekage

kr. 55,00

Peter Larsen Kaffe
kaffe
Café latte
Cappuccino
Espresso

kr. 29,00
kr. 40,00
kr. 35,00
kr. 35,00 / kr. 45,00

Chokolade m/u fløde
kr. 40,00
Te / Carstensens Tehandel kr. 35,00
Iskaffe
kr. 40,00

Sodavand/saft/fadøl

Specialøl

Adelhardt

Fuglsang Sodavand

Schiøtz 0,5 l.

Økologisk saft og
sodavand 27,5 cl
kr. 35,00

0,25 l / 0,4 l
kr. 30,00 / kr. 42,00

kr. 75,00

Saft

Pepsi
Pepsi max
Kondi
Appelsin
Lemon

Belgisk IPA

Sodavand

Gram Slot økologisk fadøl

Nordisk hvede

Danskvand m citrus
Rabarber
Hyldeblomst

0,25 l / 0,4 l
kr. 39,00 / kr. 59,00
Classic eller Pilsner

Brygget med hyben og enebær 4,8%

Hyldeblomst
Rabarber
Æblemost

Alkoholfri øl
45,Royal 00 Pilsner
Royal 00 Classic

Mørk Mumme
Brygget med slåen, solbær og hyben 6,5%

Brygget med hyldeblomst, citrus og guava 5,9%
Dybsort porter
Brygget med kirsebær og lyngblomst 6,2%

Mango 0,33 cl 5,2%
Brygget med et Pift af Mango
Citrus 0,33 cl 5,2%
Brygget med et Pift af citrus

Økologiske vine

Cocktail

Hvidvin
Mehofer Gruner veltliner, Østrig

Drinks
kr. 298,00

kr. 69,00

Rosévin
Terre Siciliane Rosé, L´Auratae, Italien

kr. 295,00

kr. 65,00

Aperol Spritz

kr. 75,00

Rom & cola
Gin Hass
G&T
Tequila sunrise

kr. 75,00
kr. 88,00
kr. 88,00
kr. 88,00

Likør

Rødvin
L’auratae Nero d’Avola, italien

kr. 298,00

kr. 69,00

alm.

Kaffelikør Vibegaard

kr. 45,-

Aronia Likør Vibegaard

kr. 45,-

Baileys

kr. 45,-

Spiritus
Gin Norlyk 2 cl. kr. 45

Æble

Gram Slot i dag
Gram Slot er i dag en moderne og alsidig virksomhed, der består af:

Rabarber

•

Blåbær
Classic gin
Vibegaard 2 cl. Kr 45

Hyldeblomst/Stikkelsbær

•

Kirsebær
•

Aronia
Rom

Plantation barbados XO 20 år’s kr. 59,Malteco Gutemala 10 år’s

kr. 49,-

Bog oak rom

kr. 69,-

Special edition

kr. 59,-

Norlyk classic rom

kr. 49,-

Whisky 2 cl. Thy whisky Organic single malt

kr. 99,-

Benromach Organic Single malt

kr. 69,-

Laphroaig islay single malt 10 år’s kr. 59,Talisker storm single malt

kr. 59,-

•

Slottet og avlsgården Gramgaard, hvor der afholdes arrangementer for
virksomheder og private, markeder og koncerter mange gange årligt.
Slottets andre omkringliggende huse benyttes til weekend- og
ferieophold.
Et af Danmarks største økologiske landbrug med mere end 1.000 køer
og 2.800 ha. jord med egne produkter, der afsættes igennem REMA
1000.
En kulturinstitution med levende formidling i form af rundvisninger,
Ghostwalks, lejrskoler, foredrag m.v.
Restaurant, hotel og gårdbutik

