Velkommen!
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.

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

Cæsar salat

kr. 125,00

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

Pasta salat

kr. 145,00

Frisk pasta, lækker krydderurtesauce, stegt kylling og parmesan
Serveres med smør og hjemmebagt brød

Gramgård burger

kr. 155,00

Hakkebøf af egne kvæg, bagt tomat, glaseret løg, ost og bacon.
Serveres med pommes frites og chillimayo – tilbydes glutenfri

Pariserbøf

kr. 155,00

Hakkebøf af egne kvæg, rødbede, pickles, peberrod, kapers og æg

Frokost steak

kr. 198,00

Bøf af egne kvæg, persillesmør, blandet salat, pommes frites og chillimayo

Gramgaard

Gramgaard

Smørrebrød

Børnemenu

Serveres mellem kl.11.30-15.00

Serveres mellem kl.11.30-15.00

Serveres på friskbagt rugbrød, af vores egen rugbrødsblanding

KUN for børn op til 12 år

Fiskefilet med rejer

Fiskefilet

kr. 145,00

Pandestegt rødspættefilet med rejer, mayonnaise og citron

Fiskefilet med remoulade

kr. 125,00

Pandestegt rødspættefilet med hjemmerørt remoulade og citron

Røget okseinderlår

kr. 98,00

Okseinderlår af egne kvæg, cremet peberrod og sprødt friteret æg

Æg og rejer
Lokale æg fra Fole, mayonnaise, rejer og citron

kr. 98,00

kr. 75,00

Friturestegt fiskefilet, pommes frites fra Gram Slot, ketchup remoulade.

Nuggets

kr. 65,00

Kyllingenuggets, fritter fra Gram Slot og remoulade.

Børne is
3 slags is med flødeskum og chokoladesauce.

kr. 55,00

Gramgaard

Gramgaard

Kaffe & kage

Sodavand & fadøl

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

Peter Larsen Kaffe
Filterkaffe
Café latte
Cappuccino
Espresso

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

Chokolade m/u fløde
kr. 35,00
Te / Carstensens Tehandel kr. 35,00
Iskaffe
kr. 45,00

Adelhardt

Fuglsang Sodavand

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

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

Saft

Pepsi
Pepsi max
Faxe kondi
Fanta
Lemon

Hyldeblomst
Rabarber
Solbær
Hindbær
Æblemost

Sodavand

Gram Slot økologisk fadøl

Danskvand m citrus
Rabarber
Hyldeblomst

0,25 l / 0,5 l
kr. 39,00 / kr. 59,00
Classic eller Pilsner

Gramgaard

Gramgaard

Specialøl

Økologiske vine

Svaneke Bryghus, økologisk og co2 neutral flaskeøl
0,33 l
kr. 55,00
Pilsner - Frisk korn, humleblomster og saftige frugter
Blonde - Belgisk hvede øl, perfekt sommer-øl
Indian Pale Ale - West-Coast IPA
Classic - Gylden, glad og gavmild
0,5 l
kr. 65,00
Brown Ale - Brun, blød og behagelig
Stout - Moden, munter og muskuløs
Alkoholfri øl
55,Don´t worry, Indian Pale Ale, Svaneke - Fyldig, frugt og humle
Don´t worry, Brown Ale, Svaneke - Mild og frugtig ale
45,Heineken 00% - Frisk, mild og læskende

Bobler

pr. fl.

pr. gl.

Cava, brut nature, Eudald

kr. 295,00

kr. 65,00

Moscato d´Asti, Torelli, Italien

kr. 325,00

kr. 70,00

Mas Bres Stella, Languedoc, Frankrig

kr. 295,00

kr. 65,00

Otis Tarda Sauvignon Blanc, Rioja, Spanien

kr. 295,00

kr. 65,00

Riesling Trocken, Weingut Stülb, Tyskland

kr. 365,00

kr. 85,00

Terre Siciliane Rosé, L´Auratae, Italien

kr. 295,00

kr. 65,00

Rosé, Weingut Mehofer, Østrig

kr. 335,00

Hvidvine

Rosévine

Rødvine
Amoreira da Torre, Quinta da Amoreira, Portugal

kr. 295,00

kr. 65,00

Spätburgunder, Weingut Stülb, Tyskland

kr. 325,00

kr. 75,00

Ripasso Superiore, Tenuta Vignega, Italien

kr. 458,00

kr. 108,00

Gramgaard

Gram Slot i dag

Snaps & Drinks

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

Bornholm Snaps
2 cl, økologisk
kr. 38,00

•

1 – Chili
2 – Havtorn, dild og agurk
3 – Figen
3 – Fadlageret
4 – Hindbær, ingefær og granatæble
5 – Vanilje
5 – Æble og vanilje
6 – Blåbær og citron
7 – Lakrids

Drinks
Aperol Spritz
Gin Hass
Tom Collins
Gin & Fuglsang Tonic Øko
Espresso Martini

•
•

alm.

db.

kr. 75,00
kr. 70,00
kr. 75,00
kr. 85,00 / kr. 115,00
kr. 80,00

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

