Det glæder os at byde Dem velkommen her på Montra Hotel Sabro Kro.
Kroens historie går tilbage til 1855, og vi er stolte over at kunne sige, at vi er ”Danmarks nyeste kro”,
der trods store ændringer og nye bygninger stadig tager udgangspunkt i respekt for stedets historie.
Vi håber, at De vil nyde vores atmosfære og personlige service i de hyggelige omgivelser.
Er De vegetar eller har særlige behov, kontakt endelig vores tjenere herom, og vi vil gøre vores bedste
for at imødekomme det.

FROKOSTKORT

Smørrebrød
med pandestegt fiskefilet med hjemmerørt remoulade
og citron

98,-

Smørrebrød
med æg og rejer med hjemmepisket mayonnaise,
asparges og rogn

98,-

Salat
med kylling og bacon, syltede løg, urter, sprødt og
parmesan-dressing

98,-

Sandwich
med koldrøget laks, asparges, syltede løg og dressing

98,-

Stjerneskud
med stegt, dampet og røget fisk samt rejer, asparges
og dressing

148,-

Klassisk pariserbøf
med kapers, peberrod, løg, hjemmesyltede rødbeder
og pasteuriseret æggeblomme

148,-

Wienerschnitzel
med råstegte kartofler, ærter, smørsauce og
”wienerdreng”

168,-

Ostetallerken
med 5 slags ost med kiks og tilbehør

100,-

ØL

SODAVAND OG JUICE

Royal Pilsner/Classic, flaske

Kr. 38,-

Sodavand og dansk vand

Kr. 32,-

Royal Fadøl Pilsner/Classic
stor (0,7L)

Kr. 75,-

Appelsinjuice og æblemost

Kr. 35,-

Royal Fadøl Pilsner/Classic
mellem (0,5L)

Kr. 55,-

Nikoline saft:
Hyldeblomst

Kr. 35,-

Wintercoat, flaske, 50 cl

Kr. 75,-

Wintercoat Fadøl 1 pint

Kr. 75,-

Wintercoat Fadøl ½ pint

Kr. 38,-

TIL DEN SØDE TAND

Fur Renæssance

Kr.78,-

Kransekage

Fur Hvede

Kr. 75,-

Hjemmebagt kransekage - 3 styk

Fur Frokost

Kr.70,-

Wintercoat er vores lokale bryggeri i
Sabro. Niels Jørn har brygget øl siden
70’erne og startede bryggeriet i 2002.
Hør hvilke varianter vi har hjemme!

Kr. 35,Æblekage
Lun æblekage med creme fraiche
Kr. 42,Kringle
Kringle med remonce, rosiner og
chokolade
Kr. 32,-

KAFFE OG TE
Friskmalet stempelkaffe
pr. person kr. 45,Cappuccino & Cafe latte
pr. kop kr. 35,-

SNAPS
Linie Akvavit, 3 cl

Kr. 40,-

Rød Aalborg, 3 cl

Kr. 40,-

Aalborg Export, 3 cl

Kr. 40,-

Aalborg Nordguld, 3 cl

Kr. 40,-

Espresso
pr. kop kr. 25,Udvalg af løs te
Earl Grey, Lakrids, Baileys, Mango,
Grøn te med lemon, Kvæde
pr. person kr. 35,-

