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harlotte & Dennis . Anno 2003

Henne på hjørnet nede i kælderen

Restaurant & Cafe Nytorv
Frokost

Dansk højtbelagt smørrebrød
Vær hjerteligt velkomne hos

Charlotte & Dennis



Ved betaling med danske eller udenlandske kreditkort pålægges gebyr.

Nytorvs Frokost Anretning
3 slags sild, Fersk røget laks, Rejer, Rødspætte,

Hønsesalat, Roastbeef, Lun leverpostej,
Mørbradbøf, Ribbensteg & 3 slags oste

(Pris pr. person og kan ikke deles!) Kr. 389,-

Nytorvs
Pariserbøf

Serveret med
behørig garniture

Kr. 169,-Ribbensteg med rødkål og syltede agurker Kr. 119,-
Frikadeller med rødkål og syltede agurker Kr. 109,-
Mørbrad bøf med bløde løg Kr. 129,-
Lun leverpostej med bacon og svampe Kr. 99,-
Roastbeef med remoulade, syltede agurker, ristede løg og peberrod Kr. 99,-
Kartoffel i skiver med sprød bacon, rødløg og mayonnaise Kr. 89,-
Nytorvs hønsesalat med sprød bacon og ristet brød Kr. 99,-

Smørrebrød . Kød

Nytorvs
Stjerneskud
2 paneret 

rødspætter,rejer,
 2 dressinger & kaviar

Kr. 169,-
Æg med rejer, mayonnaise, citron og kaviar Kr. 119,-
Rejer på franskbrød med kaviar, citron og mayonnaise Kr. 129,-
Rødspætte filet på brød med remoulade Kr. 129,-
Gravad laks med sennepsdressing Kr. 139,-
Ferskrøget laks på formbrød med purløg og røræg Kr. 139,-
Røget ål med røræg og purløg Kr. 139,-

Smørrebrød . Fisk

Nytorvs
Silde anretning

3 slags sild
Serveret med 

behørig garniture
Kr. 169,-

Stegt sild med grov sennep og rødbeder Kr. 119,-

Grand Marnier sild med appelsin, løgringe og kapers Kr. 89,-
Christiansø pigens kryddersild med cremefraiche og purløg Kr. 99,-

Karry sild med æg, løgringe og kapers Kr. 89,-
Marinerede sild med løgringe, kapers og karrysalat Kr. 89,-

Smørrebrød . Sild
Restaurant & Cafe Nytorv Frokost



Ved betaling med danske eller udenlandske kreditkort pålægges gebyr.

Svigermors
Kiksekage
Kr. 69,-

Bedstes Kransekage med nougat Kr. 49,-
Gammeldags æblekage serveret med flødeskum og ribsgelé Kr. 89,-

Desserter

Friturestegt Camembert
Serveret med
solbær syltetøj

Kr. 99,-
3 slags oste med behørig garniture Kr. 139,-
Gammel ost med rødløg, fedt, sky og mørk rom Kr. 99,-
Gorgonzola med løgringe, rå æggeblomme og ristet brød Kr. 89,-
Port Salut serveret med frisk frugt og hvidt brød Kr. 89,-

Oste

Nytorvs salat, 2 slags 
revet ost, baby salat, hjerte 

salat, revet rødbede,
cesam frø og balsamico

Kr. 129,-

Cæsar salat med kylling, brødcroutons og parmesan Kr. 149,-
Clubsandwich serveret med sprød bacon og pommes frites Kr. 159,-
Klassisk burger serveret med pommes frites Kr. 169,-

Sandwich & Salater

Flæskesteg
Serveret med rødkål,
skysovs og kartofler

Kr. 189,-
Fransk bøf serveret med grøn salat, hvidløgssmør og pommes frites Kr. 239,-
Hellefisk serveret med hvidløgssmør, stegte grøntsager og kartofler Kr. 209,-
Dagens suppe Kr. 99,-

Husmandskost

Byrets Dommerens Korte Pause
Marinerede sild med løgringe, 

kapers og karrysalat, 
Rødspætte filet 

med remoulade og citron &
Ribbensteg 

med rødkål og agurkesalat
Kr. 189,-

Københavner Platte
Marinerede sild,
Fersk røget laks,

Rødspætte med remoulade,
Hønsesalat med bacon,

Roastbeef med remoulade,
Ribbensteg med rødkål &

Dagens ost
Kr. 329,-
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