Den er noget, vi alle har.
Og har lige meget af.
Den kan føles uendeligt lang
– og alt for kort.
Men den er der. Altid.
Måske er det derfor, at vi glemmer den.
Tager den for givet.
Ofte går det først op for os, hvor dyrebar
den er … når vi ikke har mere af den.
Men lige nu, lige her, har vi den.
Tiden. Sammen.
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Forret

Klassisk rejecocktail

Grønlandsrejer anrettet med salat og den helt rigtige
røde dressing. Serveres med en lun bolle med smør.

Hovedret

Jensens Bearnaisebøf

170 g Angus rump steak – et mørt stykke kød uden fedtkant,
men stadig med masser af smag og karakter!
Serveres med tykke fries og Jensens Bearnaisesauce.
230 g +40

Altid med sauce og kartofler ad libitum

Dessert

Queens Delight

En stor sprød vaffel med softice, drys af hakkede
hasselnødder og godt med chokoladesauce.

3-retters menu

289

Ekstra god
med et glas
rødvin til

Jensens klassiske

3-retters menu

Nogle gange skal man gå all-in.
Bare fordi. Forlæng oplevelsen, hyggen
og tiden sammen med vores 3-retters menu.

2 retter

239

Vælg mellem:
• Forret + hovedret
• Hovedret + dessert

3 retter
Du får både
forret, hovedret
og dessert.

289

Frokost
Alle dage til kl. 16

Altid med sauce og kartofler ad libitum

God pris

99

Jensens Frokostbøf

Herregårds-hakkebøf

99

170 g Angus rump steak – et mørt
stykke kød uden fedtkant, men stadig
med masser af smag! Med råstegte
kartofler og Jensens Favoritsauce.

Hakkebøf med lune ærter, tykke fries
og Jensens Bearnaisesauce.

129

Grillet kyllingelårsteak 89

Ekstra hakkebøf +40

230 g +40

Mørt kyllingebryst med råstegte
kartofler og Jensens Favoritsauce.
Ekstra kyllingebryst +40

Spareribs

Kyllingelårsteak med sprødt skind.
Med råstegte kartofler og Jensens
Favoritsauce.
Ekstra kyllingelårsteak +40

99

250 g BBQ-marinerede spareribs med
tykke fries, BBQ-sauce og coleslaw.

Mørbrad af gris

99

170 g BBQ-marineret mørbrad af gris
med råstegte kartofler og Jensens
Favoritsauce.
230 g +30

Kyllingeburger

129

Grillet kyllingebryst i briochebolle
med bacon, cheddar, mayo, BBQsauce, salat, tomat og syltede rødløg.
Med tykke fries og mayo.*

Klassisk burger

129

Bøf af hakket oksekød i briochebolle
med bacon, cheddar, mayo, BBQsauce, salat, tomat og syltede rødløg.
Med tykke fries og mayo.*
Ekstra hakkebøf +40

*Ad libitum på denne ret gælder tykke fries og dip.

Grillet kyllingebryst

Altid med sauce og kartofler ad libitum

Jensens
Frokostbøf

99

risen
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Med vores frokostbøf får du serveret et mørt stykke kød
– en Angus rump steak på 170 gram – som gør frokosten til dagens
højdepunkt. Den er fuld af smag og serveres uden fedtkant.
Og selvfølgelig med råstegte kartofler og Jensens Favoritsauce.
Hvis du skal forkæle dig selv lidt ekstra midt på dagen.
230 g +40

Alle gramvægte er angivet i kødets ferske tilstand.
Vi tager forbehold for trykfejl, prisændringer, manglende leveringer og udsolgte varer.

Frokosten, der godt
må vare mere
end 30 minutter.

Forretter

En god forret giver ikke blot en ekstra smagsoplevelse.
Den giver også mere tid sammen.

God pris

Klassisk rejecocktail

74

Én skål salat 

34

Nachos

99

Lunt brød med smør

15

Grønlandsrejer anrettet med salat
og den helt rigtige røde dressing.
Serveres med en lun bolle med smør.

Sprøde tortillachips med cheddar og
jalapeños. Serveres med guacamole,
salsa og creme fraiche.

Gå i salatbaren og bland én skål af
dine egne friske og sprøde salat
favoritter – som tilbehør til din
hovedret.

Med kylling +40
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Mozzarella sticks, osteindbagte
jalapeños, hotwings, crispy
hotwings, falafler eller løgringe?

Vi har mixet en lækker snackkurv, der
indeholder lidt af det hele, og som ser
veres med BBQ-sauce og hvidløgsdip.
Du kan også selv sammensætte din kurv
med dine personlige favoritsnacks.

6 stk.

59

1 stk. Hotwing
1 stk. Crispy Hotwing
1 stk. Osteindbagte jalapeños
1 stk. Mozzarella sticks
1 stk. Falafel
1 stk. Løgringe

12 stk.

99

2 stk. Hotwings
2 stk. Crispy Hotwings
2 stk. Osteindbagte jalapeños
2 stk. Mozzarella sticks
2 stk. Falafler
2 stk. Løgringe

Jensens ød
Hvidløgsbr
Hvis du godt kan lide ting, der er kraftfulde, knasende
sprøde og med den vidunderlige smag af hvidløg, så tror
vi, du vil blive smaskforelsket i vores hvidløgsbrød.
Det er den perfekte snack – både til forretten, hovedretten eller måske endda til desserten. Du bestemmer selv.
Så længe du bestemmer dig for et hvidløgsbrød.

Jensens
Hvidløgsbrød

25
Med ost +5

Altid med sauce og kartofler ad libitum

Strip Steak

Whisky strip steak

299

280 g Angus strip steak – saftig bøf
med en kraftig fedtkant, som giver en
helt særlig smag. Serveres med tykke
fries og Jensens Whiskysauce.

Peber strip steak 

299

280 g Angus strip steak – saftig bøf
med en kraftig fedtkant, som giver en
helt særlig smag. Serveres med fløde
kartofler og Jensens Pebersauce.

Mørbrad
Klassisk oksemørbrad  259

150 g Angus oksemørbrad – et
magert og mørt stykke kød med en
dejlig mild og rund smag. Serveres
med tykke fries og Jensens Bearnaise
sauce.
Ekstra 150 g bøf +79

Favorit oksemørbrad  259

150 g Angus oksemørbrad – et
magert og mørt stykke kød med en
dejlig mild og rund smag. Serveres
med råstegte kartofler og Jensens
Favoritsauce.
Ekstra 150 g bøf +79

Ribeye
Pappas bøf

279

280 g Angus ribeye – med fedtmarmorering, der ligger som et ”øje” midt
i udskæringen og giver smag til hele
bøffen. Serveres med tykke fries og
Jensens Bearnaisesauce.
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Én skål salat

… til din
premium
bøf

Normalpris 34

Whisky ribeye

279

280 g Angus ribeye – med fedtmarmorering, der ligger som et ”øje” midt
i udskæringen og giver smag til hele
bøffen. Serveres med tykke fries og
Jensens Whiskysauce.

Ad libitum

Vi serverer altid sauce og
kartofler ad libitum til alle
bøffer. Har du lyst til lidt grønt
ved siden af, kan du købe en
skål salat til din premium bøf.

Smagen af
premium
Oksemørbrad

Det absolut møreste stykke kød, du kan få fra oksen.
Mørbraden har ingen fedtmarmorering og er
derfor også et meget magert stykke kød med en
dejlig mild og rund smag. Ren kødforkælelse.

Klassisk
oksemørbrad

259
Hvorfor nøjes med én, når du kan få to?
For bare 79 kroner får du en ekstra 150 gram
mør Angus oksemørbrad med på tallerkenen.
Det er dobbelt så meget bøfforkælelse.

Bøffer

Alle vores bøffer er udskåret efter vores
egne forskrifter. Smag og struktur er individuel,
men uanset hvilken udskæring du vælger,
garanterer vi dig en mør og saftig bøf.
Altid med sauce og kartofler ad libitum

God pris

Herregårds-hakkebøf 139
Hakkebøf serveres med lune
ærter, tykke fries og Jensens
Bearnaisesauce.
Ekstra hakkebøf +40

Jensens Favoritbøf 

199

170 g Angus rump steak – et mørt
stykke kød uden fedtkant, men stadig
med masser af smag og karakter!
Serveres med råstegte kartofler
og Jensens Favoritsauce.
230 g +40

Rump steak & salatbar 229
170 g Angus rump steak med brød
eller en bagt kartoffel – og selvfølgelig ad libitum ta’ selv-salatbar*.

Vi anbefaler
en god fadøl
til din bøf

230 g +40

*Sauce og kartofler ad libitum indgår ikke i
denne ret, men kan tilkøbes.

JOB

111992 - Kron

CLIENT

Carlsberg Da

CLIENT RE

John Axelsen

APPROVE

01.02.2019 b

Tid er vigtig – også når vi
steger din bøf

Fortæl os, hvordan du kan lide din bøf.
Så ved vi, hvor lang tid den skal stege.
Hvis du spørger os, så anbefaler vi
medium, for det giver et saftigt og mørt
stykke kød med en smuk rosa farve.
Men ønsker du bøffen rød eller gennemstegt, så får du selvfølgelig det.

Kronenbourg
1664 Blanc

(5%) Blød og cremet øl med
elementer af syrlighed og
sødme − helt uden bitterhed.
60 cl

91

40 cl

74

ARTWORK

21.02.2019 b

SUBSTRAT
Plastic

PROOF

#1 09.01.201

Jensens
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Angus rump steak – et mørt stykke kød uden
fedtkant, men stadig med masser af smag
og karakter. Serveres med tykke fries og
Jensens Bearnaisesauce ad libitum.
230 g

+40

Jensens
Bearnaisebøf

199
170 g

risen
å til p
… ogs

Burgere
Hvis der er én ting, man aldrig går galt i byen med,
så er det en god burger. Vi har tre lækre klassikere
at vælge imellem, så der er noget til hver en burger
elskende sjæl. Vores burgere er sammensat med
kærlighed og består selvfølgelig altid af de
friskeste råvarer. Hvilken skal du prøve?
Altid med dip og fries ad libitum

Klassisk burger

139

Bøf af hakket oksekød i briochebolle
med bacon, cheddar, mayo, BBQsauce, salat, tomat og syltede rødløg.
Serveres med tykke fries og mayo.
Ekstra hakkebøf +40

Kyllingeburger

139

Grillet kyllingebryst i briochebolle
med bacon, cheddar, mayo, BBQsauce, salat, tomat og syltede rødløg.
Serveres med tykke fries og mayo.

Perfekte
snacks til
din burger

Vegetarburger*

139

Plantebaseret bøf fra Beyond Meat
i grovbolle med cheddar, mayo, BBQsauce, salat, tomat og syltede rødløg.
Serveres med tykke fries og mayo.
Ekstra vegetarbøf +40
*Veganer?

Så laver vi burgeren uden cheddar,
mayo og i glutenfri bolle, som er bagt
uden smør.

Favorit Offers

15

fra kun
Er du typen, der godt kan lide at
have lidt ekstra hapsere on the
side? Til dig har vi Favorit Offers:
Fristende småretter, du lige
kan klemme ned. Vi har samlet
alt fra løgringe til Chili Cheese
Poppers og snackribs.

Premium
burgere
Skal det være lidt ekstra lækkert? Så har vi lige
noget til den burgerelskende vovehals. Vi har tre
ekstravagante Premium burgere til dig, som vi har
skabt ud fra devisen ’vildere er bedre’. Chips eller
løgringe i en burger? No problem. Eller hvordan
lyder en omgang Jensens Bearnaisesauce indeni?
Altid med dip og fries ad libitum

Premium burger
frit valg

159

VegMex burger*

Herregårdsburger

Beastburger

Ekstra vegetarbøf +40

Ekstra hakkebøf +40

Ekstra hakkebøf +40

Plantebaseret bøf fra
Beyond Meat i grovbolle
med cheddar, guacamole,
salsa, mayo, salat, syltede
rødløg, jalapeños og sprøde nachos. Serveres med
tykke fries og mayo.

Bøf af hakket oksekød i
briochebolle med bacon,
mayo, salat, tomat, syltede
rødløg og Jensens Bearnaisesauce. Serveres med
tykke fries og mayo.

Bøf af hakket oksekød i
briochebolle med bacon,
cheddar, timianmayo,
BBQ-marinade, salat,
karamelliserede løg og
sprøde løgringe. Serveres
med tykke fries og mayo.
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Selvom vi kalder os selv et bøfhus,
har vi også andre lækre sager på menuen.
Alle slags smagsløg er velkomne her.
Altid med sauce og kartofler ad libitum

God pris

Grillet kyllingelårsteak  139

Kyllingelårsteak med sprødt skind
og masser af saft af velfærdskylling.
Med råstegte kartofler og Jensens
Favoritsauce.
Ekstra kyllingelårsteak +40

Grillet kyllingebryst

159

Mørt kyllingebryst – helt som du
kender det. Med råstegte kartofler
og Jensens Favoritsauce.
Ekstra kyllingebryst +40

Kylling & salatbar

169

Kyllingelårsteak med sprødt skind
og masser af saft af velfærdskylling.
Hertil brød eller en bagt kartoffel
– og selvfølgelig ad libitum ta’
selv-salatbar*.
Ekstra kyllingelårsteak +40

Mørbrad af gris

139

170 g saftig BBQ-marineret mørbrad
af gris. Serveres med råstegte
kartofler og Jensens Favoritsauce.
230 g +30

Laksefilet

179

Laksefilet & salatbar

209

180 g nordisk laksefilet med kryddersmør. Serveres med en bagt
kartoffel med kryddersmør og
Jensens Bearnaisesauce.

180 g nordisk laksefilet med kryd
dersmør. Hertil brød eller en bagt
kartoffel – og selvfølgelig ad libitum
ta’ selv-salatbar*.

*Sauce og kartofler ad libitum indgår ikke i denne ret,
men kan tilkøbes.

ORIGINALE
TUSINDBEN

®

Er du klar til at få fedtede fingre? For ja, du må
gerne spise vores spareribs med fingrene.
De smager faktisk bedst sådan.

350 g BBQ-marinerede og
smeltende møre spareribs.
Serveres med tykke fries,
BBQ-sauce og coleslaw.

Til dig, der bare ikke kan få
spareribs nok! Serveres med
tykke fries, BBQ-sauce og
coleslaw.

189

289
Altid med sauce og kartofler ad libitum

All you can eat
spareribs

289

All you can eat

Tilbehør
Hvidløgsbrød

Stenovnsbagt ciabattabrød smurt
med hvidløgspersille-smør.

25

15

Lunt brød med smør

Med ost +5

Perfekte
til alting

Sauce & kartofler
Har du valgt en ret, hvor der følger sauce og kartofler med ad libitum?
Så serverer vi med fornøjelse altid en ny portion, hvis du løber tør.
Vi giver dog kun én opfyldning ad gangen – nogle gange er øjnene
jo mere sultne end maven.
Har du valgt en ret uden sauce og kartofler?
Så har du mulighed for at tilkøbe lige så mange sides, som din
appetit kalder på. Vælg mellem:

10

Kartofler pr. stk.
Tykke fries
Råstegte kartofler
Flødekartofler
Bagt kartoffel med
kryddersmør, hvidløgssmør eller
purløgscreme

10

Sauce pr. stk.
Favoritsauce
Whiskysauce
Pebersauce
Bearnaisesauce

Dip & smør pr. stk.
Mayo
Ketchup
Hvidløgsdip
BBQ-sauce
Purløgscreme
Hvidløgssmør
Kryddersmør

6

Salat
Bland din egen favoritsalat i vores salatbar,
og fyld skålen så mange gange, du vil!
Eller få én skål salat til din hovedret.

Ta’ selv salatbar

139

Med kyllingelårsteak

+30
+70
+90

Som hovedret inkl. brød
eller en bagt kartoffel
med kryddersmør.
Med laksefilet

Med rump steak

Ta’ selv salatbar

39

Én skål salat

34

Som tilbehør til din
hovedret.

Bland selv én skål salat
som tilbehør til din
hovedret.

Ta’ selv
salatbar

39
Som tilbehør

Desserter
Cheesecake

59

Håndlavet cheesecake – helt
laktosefri. Lavet på flødeost, toppet
med passionsfrugtgelé og på en
bund af knuste Oreo-kiks. Serveres
med passionsfrugtpuré.

Belgisk
chokoladekage

59

Lun chokoladekage med fyld af ægte
belgisk chokolade. Serveres med
softice og hakkede hasselnødder.

God pris

Bananasplit

59

Banan med softice og chokoladesauce, drysset med hakkede hassel
nødder og chokoladespåner.

Ta’ selv softice

pr. pers.
Spis al den softice, du kan, og
pynt med alle vores sprøde,
søde toppings og saucer.

Kaffe & te

Kaffe eller te
ad libitum. . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Iskaffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Espresso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Karamelsirup. . . . . . . . . . . . +5

Varm kakao. . . . . . . . . . . . .  30
Caffe latte. . . . . . . . . . . . . . . . 35
Cappuccino . . . . . . . . . . . . . . 35

Iskaffe deluxe. . . . . . . . . . . 49
Irish Coffee. . . . . . . . . . . . . .  54
2 cl Tullamore Dew whiskey
4 cl +30

59
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En stor sprød vaffel med softice, drys af hakkede
hasselnødder og godt med chokoladesauce.
Det er vigtigt at pleje sin søde tand, sagde et
lykkeligt menneske engang. Og en enkelt dessert
kan man vel altid finde tid til.

Queens Delight

59
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Gør oplevelsen til noget ekstra specielt.
Prøv en af vores specialøl, der giver
endnu mere smag til maden.

Nyhed

JOB

CLIENT:
Carlsberg Danmark || Michelle Lægdsgaard Larsen
CLIENT RESPONSIBLE:
John Axelsen || +45 32 177 177

CLIENT

APPROVED:

Carlsberg Danmark / Louise Dandanell Nielsen

27.01.2022 by Michelle Lægdsgaard Larsen

CLIENT RESPONSIBLE

ARTWORK RELEASED:

John Axelsen / +45 32 177 177

27.01.2022 by Jan Wadsbach

APPROVED

SUBSTRATE:

60 cl

#2 Magenta
#3 Yellow
#4 Black

(5%) Blød og cremet
øl med elementer af
syrlighed og sødme
− helt uden bitterhed.

10

0 - Y80

-M

68

90 - Y15

-M

Cyan
Magenta
Yellow

#1 26.01.2022 JW

Black

#2
#3
#4
#5

91
40 cl 74

#6

3

M

8

#1 Cyan

C9

91
40 cl 74

COLOURS

Kronenbourg
1664 Rosé
C100

PROOF
#1 09.01.2019 JW

COLOURS:

Back lit plastic
PROOF:

-K

Plastic

10

SUBSTRATE

-K

ARTWORK RELEASED
21.02.2019 by Jan Wadsbach

-K

01.02.2019 by Louise Dandanell Nielsen

C0 -

Kronenbourg
1664 Blanc

JOB: 119483 - 1664 Rosé - Frog eye

111992 - Kronenbourg Blanc - frog eye

71 - Y0

NOTES:

60 cl

(4,5%) Forfriskende
hvedeøl med frugtige
noter af røde bær.

Bitter
Sød
Let
Kraftig
Velbalanceret sødme og bitterhed.
Stor frugtig og citrusagtig duft.
Gylden, klar med
vedholdende skumkrone.
5,5 %
Velegnet til charcuteri,
paté, ost, simremad
og indisk mad.

JOB

JOB

110507 - Grimbergen Double AmbréeFrog Eye topskilt

111907 - Grimbergen Belgian Pale Ale
Frogeye

CLIENT

CLIENT
Carlsberg Danmark / Charlotte Damgaard

Carlsberg Danmark / Charlotte Damgaard

CLIENT RESPONSIBLE

CLIENT RESPONSIBLE

John Axelsen / +45 32 177 177

John Axelsen / +45 32 177 177

APPROVED

APPROVED
18.05.2018 by Charlotte Damgaard

29.01.2019 by Charlotte Damgaard

ARTWORK RELEASED

Grimbergen
Belgian Pale Ale
ARTWORK RELEASED

SUBSTRATE

SUBSTRATE

Plastic (backlit)

Plastic (backlit)

PROOF

PROOF

COLOURS

#1 14.01.2019 AC
#2 21.01.2019 JW
#3 26.01.2019 AC

#1 Cyan

#2 Magenta

91
40 cl 74

#3 Yellow
#4 Black

60 cl

(5,5%) Smagen er vel
balanceret med en
smule sødme.

Nyhed

Grimbergen
Double-Ambrée
18.05.2018 by Jan Wadsbach

29.01.2019 by Anders Christensen

COLOURS

#1 15.03.2018 AC
#2 12.04.2018 JW
#3 07.05.2018 JW
#4 18.05.2018 JW

#1 Cyan
#2 Magenta

91
40 cl 74

#3 Yellow
#4 Black

60 cl

(6,5%) En sødmefyldt øl

med en passende bitterhed, der giver en herlig
balance.

JOB
111550 - Brooklyn Lager Frog eye

CLIENT
Carlsberg Danmark / Charlotte Damgaard Nielsen

CLIENT RESPONSIBLE
John Axelsen / +45 32 177 177

JOB
111617 - Jacobsen Brown Ale - Frog eye

APPROVED

Brooklyn
Lager

01.11.2018 by Charlotte Damgaard Nielsen

CLIENT
Carlsberg Danmark / Frederic Viking

ARTWORK RELEASED

CLIENT RESPONSIBLE

01.11.2018 by Jan Wadsbach

John Axelsen / +45 32 177 177

SUBSTRATE

APPROVED

Plastic

PROOF

COLOURS
#1 Cyan

#1 01.11.2018 JW

#2 Magenta
#3 Yellow
#4 Black

(5,2%) Smagen er fyldig
med en rund maltsødme
og en balanceret bitterhed.

40 cl

87

Jacobsen
Brown Ale

05.12.2018 by Frederic Viking

ARTWORK RELEASED
05.12.2018 by Jan Wadsbach

SUBSTRATE
Plastic

PROOF
#1 19.11.2018 JW

COLOURS

40 cl

87

40 cl

87

#1 Cyan

#2 20.11.2018 JW

#2 Magenta

#3 28.11.2018 JW

#3 Yellow

#4 29.11.2018 JW

#4 Black

#5 03.12.2018 JW

(6%) Smagen er en
fin balance mellem
karamelsødme og maltbitterhed.

JOB
111954 - Jacobsen Viva Classic - Frog eye

CLIENT
Carlsberg Danmark / Frederic Viking

CLIENT RESPONSIBLE
John Axelsen / +45 32 177 177

JOB
111619 - Jacobsen Yakima - Frog eye

APPROVED

Jacobsen
Viva Classic!

17.01.2019 by Frederic Viking

CLIENT
Carlsberg Danmark / Frederic Viking

ARTWORK RELEASED
17.01.2019 by Jan Wadsbach

CLIENT RESPONSIBLE
John Axelsen / +45 32 177 177

SUBSTRATE
Plastic

PROOF
#1 28.12.2018 JW
#2 14.01.2019 JW

APPROVED

COLOURS
#1 Cyan
#2 Magenta
#3 Yellow
#4 Black

(5,5%) En ravgylden øl
med maltsød fylde og en
velbalanceret bitterhed
– en hyldest til øltypen
Classic!

40 cl

87

Jacobsen
Yakima IPA

05.12.2018 by Frederic Viking

ARTWORK RELEASED
05.12.2018 by Jan Wadsbach

SUBSTRATE
Plastic

PROOF
#1 19.11.2018 JW
#2 03.12.2018 JW

COLOURS
#1 Cyan
#2 Magenta
#3 Yellow
#4 Black

(6,5%) Langvarig bitter
smag med en eksotisk og
forfriskende aroma med
tropiske accenter.

Sortimentet kan variere.

Øl
Carlsberg Pilsner
(4,6%) Lys gylden pilsner

med en god balance
mellem mild bitterhed
og let sødme.

Tuborg Classic

(4,6%) En mørk og lidt

kompleks pilsner med
en behagelig ristet smag
og en smule sødme.

81
60 cl 69
40 cl 56
75 cl

93
60 cl 79
40 cl 64
75 cl

Refill
pr. gang
Pr. person. Gælder kun
Carlsberg Pilsner og
Tuborg Classic.

20

Brooklyn Special
Effects Hoppy
Lager

59

Fl.

Nyhed

Alkoholfri amber lager

(0,4%) Smagen har stor

humlekarakter og god
efterbitterhed. Øllet
har en klar kobberbrun
skumkrone og underspillet humleduft af tropiske
frugter og citrus.

Refill
pr. gang

69
60 cl pilsner

20
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Skål for flere gode tider sammen!

Enkelt (3 cl) 64

| Dobbelt (6 cl) 89

Gin & Tonic
- klassisk

Spiced
Cuba Libre

Gin & Tonic
- hindbær

RhubarBalula

Whitley Neil Original
Gin i et fortryllende
miks med Double Dutch
Indian Tonic. Simpel og
sofistikeret. Præcis som
du kender den.

Whitley Neil Raspberry
Gin og Double Dutch
Indian Tonic. En sød og
frisk fortolkning af den
klassiske G&T.

Gin & Tonic
- kvæde

Whitley Neil Quince Gin
i godt selskab af Double
Dutch Watermelon &
Cucumber Tonic.
Det smager af sol og
sommer – og af én mere!

Er du vild med rom og
cola? Så vil du også
elske den her. Det er
den klassiske drink, som
du kender den. Bare lige
lidt bedre.

En forførende sødme
fuld cocktail, hvor
smagen af friske rabarber
flettes elegant med
ingefær.

Stormy Passion

En genial nyfortolkning,
hvor Dead Man’s Fingers
Passionfruit Rum og
Double Dutch Ginger
Beer skaber den perfekte
kombination af sødt
og krydret!

d
n
a
v
a
d
o
S

Sodavand hænger sammen med forkælelse.
Og lige nu er et rigtig godt tidspunkt at
forkæle dig selv – og dem, du holder af.
75 cl

66 |

50 cl

55 |

25 cl

39

Husk du kan få refill på sodavand

Refill
pr. gang

20

Nyhed

Coca-Cola

Fanta

Coca-Cola Zero

Schweppes Lemon

Sprite Zero

Danskvand

Carlsberg Sport

Refill
pr. gang
Pr. person. Gælder sodavand.

d
n
a
v
&
e
Juic

Craft Lemonade

Lemon Lime Sunshine
Økologisk lemonade med
smag af citron og lime med
strejf af mynte og ingefær.
Smager af sommer og solskin.

Nyhed

Craft Lemonade

Rhubarb Heaven
Økologisk lemonade med
smag af rabarber med et
herligt syrligt pift af lime
og et strejf hibiscus.

Fl.

49

Æblemost

Fl.

29

Appelsinjuice

Fl.

29

Hyldeblomst

Fl.

29

Klassisk æblemost fra
Rynkeby siden 1934.
Appelsinjuice fra Solita
– et naturprodukt.

Fl.

49

20

Forfriskende smag af
hyldeblomst.

Vand

1 karaffel vand uden brus.

25

&
er
l
b
o
B
Rosévin
Inklusiv vand

Duc de Foix

.

Cava Brut
Frisk, frugtrig og
sprudlende lækker.
Spanien, Penedes

225
49

Aimé Roquesante

.

Rosé fra Côtes de
Provence
Elegant, tør med lækre
forfriskende noter af
pink grapefrugt.
Frankrig, Côtes de
Provence

249
89
64

Hvidvin
Inklusiv vand

Sartori

.

Marani Bianco
Veronese I.G.T.
Lækker tropisk, undertoner af honning, dejlig
blød og fylder hele
munden. Vi kalder den
”den hvide Amarone”.
Italien, Veneto

Villa Antinori

Spindler Lindenhof
.

Bianco Blend
Let, frisk og mange
flotte smagsnuancer.
Italien, Toscana

Los Tilos

Sauvignon Blanc
Herlig kombination af
frugt, syre og et touch
af sødme.
Chile, Central Valley

299

309

Riesling
Frugtig, meget frisk
og yderst elegant.
Tyskland, Pfalz

249
.

199
69
49

79

American Wings

Chardonnay
Dejlig rund fedme med
et hav af tropiske noter.
USA, Californien

59

.

219
74
54

e
d
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Særligt ud inkælder
v
s
n
e
s
n
e
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Hvidvine, der lige giver en ekstra én på
smagsopleveren – uden at det kan ses på prisen.

Robert Mondavi
Chardonnay, Private Selection
Savner du sol, sommer og
modne frugter, så vælg den her
Chardonnay. Det er en symfoni
af tropiske noter, bagte æbler,
pocherede pærer, ananas og
lime. Saftig, lækker og fedmefyldt. Et sikkert hit.

329
119
99

Wachenheimer
Weinbau Der Lebenshilfe
Alt det man forventer af en
god tysk Riesling får man
her! Lime citrus, urter, modne æbler og en god syre som
tonser derudaf. De frugtige
noter gør sig gældende i både
duft og smag. Kombineret med
en fin mineralitet giver det en
ekspressiv vin.

299
109
79

Rødvin
Inklusiv vand

Castello Banfi

.

Brunello di Montalcino
Kongen af Toscana.
Fuld fart på alle smagsnuancer.
Italien, Toscana

Villa Antinori

.

Chianti Classico Riserva
Fin mørk chokalde,
kirsebær, træ, tobak
og frisk syre.
Italien, Firenze

499

399

American Wings

.

Zinfandel
Henrivende blød,
fyldig og mild krydret
frugtsmag.
USA, Californien

Los Tilos

74
54

.

Cabernet Sauvignon
Blød og fyldig med
et strejf af behagelig
sødme.
Chile, Central Valley

14 Hands

49

.

Valpolicella Ripasso
D.O.C.
Vores ”mini Amarone”
med kraftig og fyldig
smag.
Italien, Veneto

249

89

La Planta

64

Ribera del Duero
Eksplosion af frugt og
krydderier, der pirrer
alle sanser.
Spanien, Ribera del
Duero

309
119
89

.

Bourgogne Pinot Noir
Rund og fortryllende.
Delikat smag af røde
bær.
Frankrig, Bourgogne

Villa Molino San

199
69

Cabernet Sauvignon
Intens, fyldig og så
alligevel fløjlsblød.
Krydret og med noter
af mørke kirsebær
og kakao.
USA, Washington

Mommessin

219

359
135
95

.

299
109
79
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Rødvine, der lige smager af lidt mere end klassisk.
Stadig til helt klassiske priser.

Habla la Tierra
Tempranilllo-Cabernet
Sauvignon
Den er både frisk, dyb, let og
kradsbørstig på samme tid,
med tydelige tanniner og en
dejlig frugtig eftersmag.
Farven er intens kirsebærrød,
og i næsen har den hints af
tomatblade, anis og kamille.
Alt i alt en virkelig skøn vin!

314
115
84

Bardos Crianza
D.O Ribera del Duero
En tæt og robust vin, med
en dyb kirsebærrød farve og
mørkviolet kant. I næsen er
de modne mørke frugter fremtrædende med noter af tobak
og læder fra fadlagringen.
Den er silkeblød i ganen med
en god struktur og en tydelig
friskhed, som komplementerer
de velbalancerede tanniner.

349
129
94

Dezzani
Barbaverde Bio, Organic
Barbera D.O.C.
Kompleks frugtduft og et let
strejf af krydderier. Smagen
er både elegant og silkeblød
med god fylde.

259
94
69

JENSENS
– få flere gode grunde
til at bruge mere tid sammen
Optjen rabat-point
Som Club Jensens medlem optjener du point, hver gang du
spiser her eller henter take away (dog ikke på drikkevarer).
Pointene kan du bruge til at betale med næste gang*.

Velkomstgave
Når du melder dig ind, sætter vi 2000 point ind på din konto
i løbet af syv dage efter aktivering. Det svarer til 100 kr., som
du kan bruge, næste gang vi ses*.

Dessert på din fødselsdag
Vi giver dessert til dig og hele selskabet, hvis du inviterer
familien på fødselsdag på Jensens Bøfhus – gælder fra en
uge før og indtil en uge efter din fødselsdag.

Børnerabat hver søndag
Hver søndag får børn (t.o.m 12 år) af Club medlemmer en
valgfri børnehovedret og ta’ selv softice til HALV PRIS*.

Vil du vide mere?
Spørg din vært/-inde, hvis du er nysgerrig på Club Jensens.
*Du kan læse mere om betingelserne og melde dig ind på

www.clubjensens.dk

Scan koden, og
se allergeneliste

