
Gruppe & Selskabsmenuer 
 

Morgenmad 

101 Kaffe / The 

 Serveres med 1 rundstykke med smør   kr.    42,00  

102 Kaffe / The 

 Serveres med 1 rundstykke, smør, ost og marmelade  kr.    49,00 

103 Kaffe / The 

 Serveres med 1 rundstykke, smør, ost, marmelade og wienerbrød kr.    65,00 

104 ”Kaptajnens Morgenbord” 

 Serveres med kaffe / The, scrampleæg, bacon, pølser, oste, 

 Marmelade, 2 slags pålæg, smør samt rugbrød og rundstykker kr.  128,00 

  

Frokost 

201 Læsø fiskefrikadeller ”Helles fiskefrikadeller” 2 stk. pr. person 

Serveres med remoulade, citron, groft rugbrød og smør kr.    89,00 

202 Kødfrikadeller, 3 stk. pr. person 

 Serveres med kartoffelsalat, rødbeder groft rugbrød og smør kr.    78,00 

203 Lækre håndmadder, 3 stk. pr. person 

 3 varianter af pålæg på groft rugbrød, pyntet med salater kr.    89,00 

204 Landgangsbrød 

 Flutes med 3 slags pålæg – æg/rejer, hamburgerryg og roastbeef kr.    89,00 

205 De Lux Rejemad a la Læsø 

 Ristet brød toppet med Læsø Rejer, pyntet klassisk   kr.  118,00 

206 De Lux smørrebrød med Læsø fiskefilet 

 Anrettet på rugbrød, pyntet med mayonnaise, rejer og kaviar kr.  118,00 

 



207 Stjerneskud med 2 stk. Læsø rødspættefileter 

Anrettes på ristet brød med Læsø rejer, asparges citron,  

Kaviar og grønt    kr.  128,00 

208 ”Frokostbuffet Kattegat” 

2 slag sild med karrysalat 

Lun Læsø rødspættefilet med remoulade og citron 

Lune frikadeller med rødkål og surt 

Dagens gode ost med grønt 

Groft rugbrød, kiks og smør   kr.  155,00 

209 Læsø Tapas  

Tapas-tallerken med et udvalg af friske produkter fra Læsø kr.  228,00 

 

ALLE FROKOSTRETTERNE ER INKL. 1 STK. ALM. PILSNER ELLER 1 STK. SODAVAND 

 

Middag 

301 Flæskesteg Classic 

 Serveres med rødkål, surt, hvide kartofler og skysauce  kr.  169,00 

302 Braiseret oksesteg 

 Serveres med bønner, surt, sødt, hvide kartofler og skysauce kr.  179,00 

303 Dansk Bøf med bløde løg  

 Serveres med rødbeder, surt, hvide kartofler og sauce  kr.  138,00 

304 Kogt Hamburgerryg 

 Serveres med gulerødder, bønner, hvide kartofler og aspargessauce kr.  169,00 

 

ALLE MIDDAGSRETTERNE ER INKL. 1 STK. ALM. PILSNER ELLER 1 STK. SODAVAND  

 

 

 



Desserter 

401 Islagkage     kr.    46,00 

402 Kaffe / The, hertil frugtærte og creme fraiche  kr.    48,00 

403 Kaffe / The med småkager    kr.    32,00 

 

 

Vi glæder os til kunne byde Dem velkommen ombord, såfremt De måtte have andre ønsker til menu m.v. er 

De velkommen til at kontakte os på Tlf. 20493722 eller catering@laesoe-line.dk. 

Med venlig hilsen og velbekomme 

 

 

Færgeselskabet Læsø K/S 
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