
Postens Spisehuz 

Menukort 
FISK: 

Postens Chr. Ø Sild, 4 slags - kr. 125,- 
 The Peddlers herrings Ch. Island herring, 4 kinds 
  Hering des Hausierers, Ch. Insel hering, 4 arten 

m/æg, rødløg, æble/tyttebær og kapers 

Postmesterens Rejer på ølandsbrød - kr. 145,- 

The Mayor's Shrimp on island bread 
Die Bürgermeister´s garnele auf Inselbrot 

m/mayonnaise, citronperler og dild 

Postrytternes Varmrøget Laks på ølandsbrød - kr. 149,- 
Fishermen’s hot smoked salmon 
Fischer´s heiß geräuchert lachs 

m/røræg, friske asparges, citronperler og dild 

LUNT: 

Løjtnant Anchers Pariserbøf - kr. 139,- 
Lieutenant Ancher´s Paris steak 
Leutnant Anchers Pariser Steak 

m/peberrod, æggeblomme, rødløg, rødbeder, kapers og pickles 

Direktoratets kalvelever - kr. 149,- 
Veal liver 
Kalbsleber 

m/Bløde løg, bacon, surt og svampe sauce 

Postforvalterens stjerneskud - 175,- 
Oriental luxury shooting star 
Orientalische Luxus-Sternschnuppe 

m/rejer, ananas, friske asparges, perler, karry majo, tomatiseret sauce 

TATAR: 

Spisehuzét rørte Tatar af Oksemørbrad med ristet rugbrød - kr. 165,- 
The main guard´s stirfried beef tenderloin tartar with toasted rye bread 
Tatar vom bebratenen Rinderfilet der hauptwache mit geröstetem roggenbrot 

m/peberrod, æggeblomme, rødløg, rødbeder, kapers, pickles, cornichoner og chips 

NYT PÅ POSTEN: 

Distributørens salat bowl med sprød kylling eller varmrøget laks - 135,- 
Salad bowl with  crispy chicken or hot smoked salmon 
Salatschüssel mit knusprigem Hähnchen oder heiß geräuchert lachs 

m/brød croutoner, ananas, parmesan, urte dressing 

Generalforsamlingens Hønsesalat - 145,- 
Chicken salad  
Hühnchensalat 

m/salat, bacon, semi dry tomater, karry dressing 

TAPAS: 

 Tapas Smørrebrød - kr. 125,- 
Tapas sandwiches 
Tapas sandwich 

m/4 mindre stykker uspec. smørrebrød - lad køkkenet overraske dig 

 Postmand Per´s børne tallerken - kr. 55,- 
 Plate for childrenTeller für kinder 

m/2 mindre stykker uspec. smørrebrød - lad køkkenet overraske dig 

Klassisk Dansk Smørrebrød, Hjemmelavet med velsmag og Kærlighed.

Åben alle dage kl. 11:00 til 17:00 
Ved bestilling, kontakt os på 4035 4890 

 

Spisehuz, Lille Torv 18, 3700 Rønne, www.spisehuz.dk, kontakt@spisehuz.dk 

Åben alle dage kl. 11:00 til 17:00 
Ved bestilling, kontakt os på 4035 4890 
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SMØRREBRØD: 

 Generalpostmesterens Æg med Rejer - kr. 119,- 
Eggs with prawns 
Eier mit garnelen 

m/mayonnaise, citron, dild og citronperler. 

Landpostens Roastbeef - kr. 114,- 
Roast beef with remoulade 
Roastbeef mit remoulad  

m/remoulade, peberrod, agurkesalat og friterede løg 

Fodposte Roastbeef - kr. 109,- 
Roast beef with soft onions and fried egg 
Roastbeef mit weiche zwiebeln und spiegelei 

m/Bløde løg og spejlæg 

Postbudders Ribbensteg - kr. 115,- 
Rib roast with reb cabbage 
Rippenbraten mit rotkohl 

m/rødkål, agurkesalat og appelsin 

Kartoffelbondens Mad - kr. 105,- 
Potator with 3 different types of onion 
Kartoffel mit 3 verschiedenen zwiebelsorten 

m/asparges kartofler, kryddermayonnaise, 3 slags løg og bacon 

OSTE:

Postkariol´s Gorgonzola med ristet rugbrød - kr. 95,- 
Gorgonzola With yolk 
Gorgonzola mit eigelb 

m/æggeblomme og rødløg 

Kuglepostens gamle ost på rugbrød med andefedt - kr. 105,- 
Old cheese on rye bread with duck fat 
Alter käse auf roggen brot mit entenfett 

m/sky, rødløg og portvin eller rom 

TIL DEN SØDE SIDE: 

Chokoladekage Gateau Marcel - kr. 69,- 
Chocolate cake Gateau Marcel / Schokoladentorte marcel 

m/hvid chokolade 

Gammeldaws Æblekage - kr. 65,- 
Old fashioned apple cake / Apfelkuchen 

m/flødeskum, chokolade/nødde drys 

Kiksekage - kr. 45,- 
Biscuit cake / Biskuitkuchen 

m/flødeskum 

Her i Spisehuz´et gør vi en dyd, ud af lave det meste selv. 
Brødet er fra bager Dam i Aakirkeby og æg fra Henriks æg.
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