
Drikkevarer 
 
Sodavand   kr. 30,- 
 
  
 
Danskvand   kr. 30,- 
Karaffel vand   kr. 25,- 
 
Lille fadøl   kr. 35,- 
Stor fadøl   kr. 45,- 
Kæmpe fadøl   kr. 85,- 
Specialøl 0,3l   kr. 45,- 
Specialøl 0,4l   kr. 55,- 
Alkoholfri øl   kr. 35,- 
 
Shandy 0,4l   kr. 40,- 
 
Glas husets vin (rød eller hvid) kr. 45,- 
Flaske husets vin (rød eller hvid) kr. 199,- 
Mousserende vin  kr. 199,- 
Øvrige vine, se vores vinkort 
 
Div. spiritus pr. genstand  kr. 25,- 
Luksus spiritus – spørg betjening 
 

 

Frokost kl. 11.00-16.00 
 
Æggekage    kr. 75,- 
med bacon og rugbrød samt hjemmelavet sennep 

 
Uspecificeret luksus smørrebrød kr. 38,- 
Franskbrød med ost eller rullepølse kr. 38,- 
 

 

Aften kl. 16.30-20.00 
 
Bøf bearnaise med salat   kr. 175,- 
200g Dansk kødkvæg   

 
Grill stegt kyllingefilet med salat kr. 159,- 
Vælg mellem: 
Pommes frites og paprika sauce eller 
Smørstegte kartofler med persille 
 

 

Til den lille sult… 
 
Serrano skinke   kr. 35,- 
Med hjemmelavet urtecreme og kuvertbrød 

Pizza snack 3 stk.  kr. 25,- 

 
 

Hele dagen 
 
Sandwich    kr. 60,- 
Smurt med hjemmelavet urtecreme, 
salat, syltede løg og frisk grønt 
- Kylling & bacon 
- Bresaola 
- Serrano skinke & brie 
- Røget laks 

 
Cæsarsalat   kr. 75,- 
Kylling, crispy salat, bacon, croutons  
og cæsar dressing 

 
Salat Nicoise  kr. 75,- 
Tun, æg, oliven, kapers og frisk salat 

 
Klassisk Stjerneskud  kr. 125,- 
Med paneret rødspætte og røget laks 

 
Golfskud   kr. 189,- 
Smørstegt rødspætte, dampet  
rødspætte, rejer, røget laks, frisk  
dampet asparges, lakse rillette, kapers  
samt friteret kapers og hjemmelavet rødløg 

 
Klassisk pariserbøf   kr. 125,- 
150g bøf   

 
Pariserbøf Grande   kr. 159,- 
200g bøf på ristet brød 
Friske rødløg, hjemmesyltede rødløg,  
peberrod, rødbeder i tern, kapers, friteret kapers, 
æggeblomme og hjemmelavet urtecreme 

 
Golf burger eller  kr. 115,- 
Golf burger med ost og bacon kr. 125,- 
150g bøf med pommes frites og dip  

 
Range XXL-burger   kr. 165,- 
200g bøf med pommes frites, sprød salat, agurk, 
tomat, rødløg og hjemmesyltede rødløg,  
hjemmelavet urtecreme samt bacon og cheddarost 

 
Alle bøffer er fra Dansk kødkvæg 
 
Fiskefilet    kr. 75,- 
Med pommes frites og  
remoulade    
 
Nachos 
Med ost og salsa  kr. 60,-  
Med Kylling, ost og salsa  kr. 75,- 
 
Pommes frites med dip  kr. 30,- 
Pølsemix med dip  kr. 38,-  
Kebabmix med dip  kr. 45,- 



 

 

 

 

Onsdags Flæsk & Fisk 
Bestilles tirsdagen før inden kl. 18.00 

 

Stegt flæsk ad libitum  kr. 149,- 
Med hvide kartofler, persillesovs og rødbeder 

 

Stegt paneret rødspætte  kr. 149,- 
Med hvide kartofler og persillesovs 

 

 

Fredag og lørdag kl. 12.00-20.00 

 

Ribeye   kr. 199,- 
Dansk kødkvæg fra Kildegården 

Med pommes frites. Paprika eller whisky sauce 

 

Wienerschnitzel  kr. 189,- 
Med smørstegte kartofler og ærter 

 

 

Moules and Frites 
Fra 1. juli – 28. august 

Kun fredag, lørdag og søndag 

Bestilles inden onsdag 

Pris pr. kuvert  kr. 135,- 

 

 

 

 

Se vores selskabsmenu mv. på 

 

 

   

 

        Restaurant Skanderborg Golf  
Følg også med på tavlen for flere  

gode tilbud 
 

 

 

 

 

Restaurant 

Skanderborg Golf 
- God mad og selvafrydning 

 

 

    


