
Læsøfærgens bistro. I godt selskab...

Lidt lækkert indenbords...

Morgenmad
101   Morgenpose med 1 rundstykke, smør, 

marmelade, ost, smøreost og en dejlig kage.
Dejlig morgenservering med både lidt til turen 
og ombord. Ombord er der kaffe og the med på 
hele turen .............................................................49 kr

102   Læsø morgenbuffet
Rundstykke og blandet brød, smør, marmelader, 
blandet oste med grønt. 
Læsø Galloway pølse, gammeldags rullepølse, 
røget dyrekølle samt en omelet.
Kaffe og the er med i prisen ...........................79 kr

Frokost
201   Gammeldags kartoffelsalat med purløg, 
dejlig salat og 3 smagfulde frikadeller ........89 kr

202   3 forskellige håndmadder pr. person med 
lækkerier fra Læsø og omegn .........................98 kr

203   Mortens hjemmelavede fiskefrikadeller, 2 
stk. med rugbrød og grov hjemmelavet remou-
lade  .......................................................................98 kr

204   3 forskellige minisandwich med  
sæsonens dejlige fyld og smag af hav,  
skov og land .........................................................89 kr

205   Frokostbuffeten
Sild med karrysalat, fiskefrikadeller, æg og rejer, 
røget dyrekølle med æggestand.   
Læsø Galloway pølse med sommersalat, gam-
meldags ribbensteg med frisk rødkålssalat. 
Hertil serveres blandet brød og smør ........ 149 kr

Alle frokostretter serveres med en øl eller en 
vand inkluderet i prisen

Aften
301   Kyllingebryst svøbt i bacon, med  

ristede champignon, paprikasovs og sprøde 
kartofler ............................................................. 149 kr

302   Dansk bøf med bløde løg, rødbeder, hvide 
kartofler og brun sovs .................................... 169 kr

303   Skinkesteg marineret med Læsø honning, 
bagte rodfrugter med citrontimian, mormor 
salat og flødekartofler ................................... 189 kr

Alle hovedretter serveres med en øl eller en 
vand inkluderet i prisen.

Desserter
401   Kaffe /the med lun æbletærte med 

cremefraiche ........................................................48 kr

402   Kaffe/ the med Gateau Marcel (fransk 
chokoladekage) med jordbær .........................48 kr

403   Kaffe / the med isdessert .....................48 kr

Mad med på turen 
501   To-Go pose med: 1 sandwich med  

kylling/bacon, en dejlig indpakket kage og  
en flaske vand  ....................................................69 kr

502   To-Go pose: Skøn stenaldersalat og 
smagfuldt oksekød, en lille kage og en  
flaske vand ...........................................................69 kr 

Selskabs 
menuer

Selskabsmenuerne er gældende for gruppe-
rejserne, dog med minimum 18 personer, og skal 
være bestilt senest 14 dage før afrejse.
Ved selskaber på mere end 40 personer spiser  
1 chauffør og 1 rejseleder med u/b.
Skulle der være andre ønsker, så kontakt os gerne 

- enten via mail bistrochef@laesoe-line.dk eller 
tlf. på 20 49 37 22.
Vi glæder os til at byde jer velkommen om bord 
på M/F Margrete Læsø.
OBS: På M/F Ane Læsø er det desværre kun  
muligt at bestille kolde anretninger. 


