
Vår ambition har alltid varit att servera goda  
biffar, fräscha sallader och våra alldeles egna,  

legendariska såser – allt till ett pris som välkomnar 
alla. Och något måste ha fungerat. De senaste  
30 åren har vi nämligen varit det bøfhus som  

danskarna föredrar. Och det är vi väldigt stolta över.

Det är också något vi jobbar hårt för. Under åren har 
vi provat många saker – vissa med större framgång 

än andra – men vi har alltid hållit fast vid ambitionen 
att servera möra biffar till låga priser. 

Vi är vassa på att göra affärer och därför kan  
vi sälja till vassa priser.

På alla våra duktiga medarbetares vägnar hoppas 
jag att du och dina gäster får en trivsam och god 

upplevelse på Jensens Bøfhus.

Smaklig måltid.

Anders Engdahl
CEO, Jensens Bøfhus

Välkommen till 
Jensens Bøfhus



Klassisk räkcocktail
Grönlandsräkor serverade med sallad och Thousand 
Island dressing. Serveras med ett varmt bröd med smör.

Förrätt

Queens Delight
En frasig våffla med mjukglass, strössel av hackade 
hasselnötter och massor av chokladsås.

Dessert

Jensens Bearnaisebiff
170 g Angus rump steak – en mör köttbit utan fettkant 
men riktigt mycket smak och karaktär! Serveras med 
frasiga pommes och Jensens Bearnaisesås. 

230 g +45

Huvudrätt

Alltid med obegränsat med sås och potatis



3-rättersmeny

339
2-rättersmeny

279
Förrätt + huvudrätt

eller huvudrätt + 
dessert

Jensens klassiska
trerättersmeny



Grillad kycklinglårfilé 109
Lårfilé med krispigt skinn. Med  
knaperstekta potatisskivor och  
Jensens Favoritsås.

Extra kycklinglårfilé +45

Fläskfilé 119
170 g BBQ-marinerad fläskfilé  
med knaperstekta potatisskivor  
och Jensens Favoritsås. 

230 g +35

Lunch Herrgårdsbiff 119
Smakrik nötfärsbiff av 100 %  
nötkött med ärtor, frasiga pommes 
och Jensens Bearnaisesås.

Extra biff +45

Potatis  15 per st
Frasiga pommes
Knaperstekta potatisskivor
Potatisgratäng
Bakad potatis med 
örtsmör, vitlökssmör eller 
crème fraîche med gräslök 

Sås  10 per st
Favoritsås 
Whiskysås
Pepparsås 
Bearnaisesås

Dip & smör  10 per st
Majonnäs
Ketchup
Vitlöksdip 
BBQ-sås 
Crème fraîche
med gräslök
Vitlökssmör  
Örtsmör

Jensens Lunchbiff 119
170 g Angus rump steak – en mör 
kött bit utan fettkant men riktigt 
mycket smak! Med knaperstekta  
potatisskivor och Jensens Favoritsås.

230 g +45

Spareribs 129 
250 g BBQ-marinerade spareribs  
med frasiga pommes, BBQ-sås  
och coleslaw.

Kycklingburgare 149
Grillad kycklingfilé i brioche med 
bacon, cheddar, majonnäs, BBQ-sås, 
sallad, tomat och hemmapicklad 
rödlök. Med frasiga pommes och 
majonnäs.

Grillad kycklingfilé 119
Mör kycklingfilé med knaperstekta 
potatisskivor och Jensens Favoritsås.

Extra kycklingfilé +45

Klassisk burgare 149
Smakrik nötfärsbiff av 100 %  
nötkött i brioche med bacon, 
cheddar, majonnäs, BBQ-sås,  
sallad, tomat och hemmapicklad 
rödlök. Med frasiga pommes och 
majonnäs.

Extra biff +45

Bra pris

Lunch
Till kl. 16

Extra sås och potatis. 



Jensens 
Lunchbiff
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Med vår lunchbiff får du en mör köttbit serverad – en Angus 
rump steak på 170 gram – som gör lunchen till dagens höjdpunkt. 

Den är full av smak och serveras utan fett kappa. Och självklart 
med knaperstekta potatisskivor och Jensens Favoritsås.  

 Om du ska skämma bort dig själv lite extra mitt på dagen.

230 g +45

– ÄVEN PRISET



En god förrätt ger dig en extra smakupplevelse.

Jensens favoritkorg
Mozzarella sticks, ostinbakade jalapeños, hotwings, crispy hotwings, 
falafeler eller lökringar? Vi har blandat en god snackskorg som 
innehåller lite av allt och som serveras med BBQ-sås och vitlöksdip.

Du kan också sätta ihop en 
egen korg med dina personliga 
favoritsnacks.

6 st 69
1 st Hotwing
1 st Crispy Hotwing
1 st Ostinbakade jalapeños
1 st Mozzarella stick
1 st Falafel  
1 st Lökringar

12 st 109
2 st Hotwings
2 st Crispy Hotwings
2 st Ostinbakade jalapeños
2 st Mozzarella sticks
2 st Falafler
2 st Lökringar

Toast Skagen  84
Skagenröra serveras på toastbröd,  
toppas med stenbitsrom, dill och 
citron.

Klassisk räkcocktail 94
Grönlandsräkor serverade med sallad 
och Thousand Island dressing. Serveras 
med ett varmt bröd med smör.

Nachos 79
Knapriga tortillachips med cheddar och 
jalapeños. Serveras med guacamole,  
salsa och crème fraîche.

Med kyckling +45

Varmt bröd med smör 19

Förrätter



Jensens   
Vitlöksbröd med  

gratinerad ost

39

Om du gillar grejer med lite power, krispigt frasiga och 
med massor av underbar vitlökssmak så tror vi att du 
kommer att bli störtförälskad i vårt vitlöksbröd toppat 

med gratinerad ost. 
 

Det är det perfekta tilltugget – både till förrätten,  
huvudrätten och kanske även till desserten. Du bestäm-
mer själv. Så länge du bestämmer dig för ett vitlöksbröd.

Jensens
Vitlöksbröd 



Oxfilé

Strip Steak

Ribeye

Whisky strip steak 359
280 g Angus strip steak serveras  
med frasiga pommes och  
Jensens Whiskysås. 

Peppar strip steak  359
280 g Angus strip steak serveras  
med potatisgratäng och  
Jensens Pepparsås. 

Tournedos Bearnaise  329
150 g Angus oxfilé serveras  
med frasiga pommes och  
Jensens Bearnaisesås.  

Extra 150 g biff +119

Tournedos Favorit 329
150 g Angus oxfilé serveras med  
knaperstekta potatisskivor och  
Jensens Favoritsås. 

Extra 150 g biff +119

Whisky ribeye 379
280 g Angus ribeye serveras med  
frasiga pommes och Jensens  
Whiskysås. 

Bearnaise ribeye 379
280 g Angus ribeye serveras  
med frasiga pommes och  
Jensens Bearnaisesås.

 

49
Ta själv- 

salladsbar

Som tillbehör

God och saftig ryggbiff med en rejäl fettkappa som ger en alldeles 
speciell smak. Själva biffen är nästan helt fri från fettmarmorering 
och är därför perfekt om du både vill ha en utsökt bit kött och all 

den goda smaken från fettkappan.

Hos Jensens satsar vi på våra biffar. Därför kommer  
alla våra biffar från köttrasen Angus, som är omsorgs-

fullt utskurna och stekta efter dina önskemål.

Det absolut möraste köttet du kan få från kon. Oxfilén har ingen  
fettmarmorering och är därför en mycket mager köttbit med en 

härligt mild och rund smak. Ren köttförälskelse.

Här har vi kockens favorit! På goda grunder. För det är den smakrikaste delen från 
kon. Ribeye har en stor fettmarmorering som ligger som ett ”öga” mitt i biten och 

som ger den mest optimala smaken till hela biffen. En god och saftig köttdetalj för 
dig som älskar biff med mycket smak.

BIFFER
Alltid med obegränsat med sås och potatis



Tournedos  
Bearnaise

329

Det finaste  
köttet från kon.  
Otroligt mört.

Varför nöja sig med en när man kan få två?

För bara 119 kronor får du en extra 150 grams  
mör Angus oxfilé med på tallriken.  

Det är dubbelt så mycket köttförälskelse.



Herrgårdsbiff 179
Smakrik nötfärsbiff av 100 % nötkött 
serveras med varma ärtor, frasiga  
pommes och Jensens Bearnaisesås.

Extra biff +45

Jensens Favoritbiff  229  
170 g Angus rump steak – en mör 
köttbit utan fettkant men riktigt 
mycket smak och karaktär! Serveras 
med knaperstekta potatisskivor och 
Jensens Favoritsås.  

230 g +45

Jensens Bearnaisebiff  229  
170 g Angus rump steak – en mör  
köttbit utan fettkant men riktigt 
mycket smak och karaktär! Serveras 
med frasiga pommes och Jensens 
Bearnaisesås efter behag. 

230 g +45

*Sås och potatis efter behag ingår inte i denne 
rätt, men kan köpas till.

Rump steak & salladsbar 249
170 g Angus rump steak med bröd  
eller bakad potatis – och självklart 
obe gränsat med ta själv-salladsbar*. 

230 g +45

Tid är viktigt
Berätta för oss hur du helst vill ha din biff. Då vet 
vi hur länge den ska stekas. Om du frågar oss så 
rekommenderar vi medium, för det ger en saftig och 
mör köttbit med en vacker rosa färg. Men om du vill ha 
biffen röd eller genomstekt så får du givetvis det.

– även när vi steker din biff

Bra pris

Rare

Medium

Well done

Alla våra biffar är styckade enligt våra  
anvisningar. Smak och struktur är individuellt,  

men oavsett vilken styckningsdel du väljer  
garanterar vi dig en mör och saftig biff. 

Biffer

Alltid med obegränsat med sås och potatis

 

49
Ta själv- 

salladsbar

Som tillbehör



Jensens
Bearnaisebiff

Angus rump steak – en mör köttbit utan fettkant men  
riktigt mycket smak och karaktär! Serveras med frasiga 

pommes och Jensens Bearnaisesås efter behag.

230 g  +45

Jensens   
Bearnaisebiff

229
170 g

– ÄVEN PRISET



Klassisk burgare 199
Smakrik nötfärsbiff av 100 % nötkött  
i brioche med bacon, cheddar,  
majonnäs, BBQ-sås, sallad, tomat 
och hemmapicklad rödlök. Serveras 
med frasiga pommes och majonnäs. 

Extra biff +45

Vegetarisk burgare* 199
Plantbaserad biff från Beyond Meat 
i grovt bröd med cheddar, majonnäs, 
BBQ-sås, sallad, tomat och hemma-
picklad rödlök. Serveras med frasiga 
pommes och majonnäs.

Extra vegetarisk biff +45

Kycklingburgare 199
Grillad kycklingfilé i brioche med 
bacon, cheddar, majonnäs, BBQ-sås, 
sallad, tomat och hemmapicklad 
rödlök. Med frasiga pommes och 
majonnäs.

*Vegan?
Då gör vi burgaren utan cheddar, majo 
och i glutenfritt bröd som är bakat utan 
smör.

Om det är en sak som aldrig kan gå fel så är det 
en god burgare. Vi har tre goda klassiker att välja 
mellan, så det finns något till alla burgerälskande 
själar. Våra burgare är monterade med kärlek och 
består självklart alltid av de färskaste råvarorna. 

Vilken ska du prova?

Burgare

Alltid med obegränsat med frasiga pommes och dip 

Perfekta 
snacks till din 

burgare

Favorit Offers från  19
Är du en sån som gillar en liten 
extra munsbit vid sidan av? 
Till dig har vi Favorit Offers: 
Frestande smårätter som du 
kan småäta. Vi har samlat allt 
från lökringar till Chili Cheese 
Poppers och snackribs.



Ska det vara lite extra gott? Då har vi något till 
burgerälskaren. Vi har tre extravaganta Premium-
burgare till dig som vi har skapat utifrån devisen  

”ju galnare, desto bättre”. Chips eller lökringar i en 
burgare? No problem. Eller hur låter en omgång 

Jensens Bearnaisesås inuti?

Premium 
burgare

Alltid med obegränsat med frasiga pommes och dip 

Premium burgare  
fritt val

214
Herrgårds-burgare
Smakrik nötfärsbiff av 
100 % nötkötti brioche med 
bacon, majonnäs, sallad, 
tomat, hemma picklad röd-
lök och Jensens Bearnaise-
sås. Serveras med frasiga 
pommes och majonnäs. 

Extra biff +45

VegMex burgare*

Plantbaserad biff från 
Beyond Meat i grovt bröd 
med cheddar, guacamo-
le, salsa, mayo, sallad, 
hemma picklad rödlök, 
jalapeños och spröda  
nachos. Serveras med 
frasiga pommes och  
majonnäs.

Extra vegetarisk biff +45

Beast burgare
Smakrik nötfärsbiff av 
100 % nötkött i brioche 
med bacon, cheddar,  
timian majonnäs, BBQ- 
marinad, sallad, karamel-
liserad lök och spröda 
lökringar. Serveras med 
frasiga pommes och  
majonnäs.  

Extra biff +45



Laxfilé 209
180 g nordisk laxfilé med örtsmör. 
Serveras med bakad potatis med 
örtsmör och Jensens Bearnaisesås.

Extra laxfilé +90

Grillad kycklingfilé 169
Mör kycklingfilé. Serveras med  
knaperstekta potatisskivor och  
Jensens Favoritsås.

Extra kycklingfilé +45

Grillad kycklinglårfilé  159
Lårfilé med krispigt skinn. Serveras 
med knaperstekta potatisskivor och 
Jensens Favoritsås.

Extra kycklinglårfilé +45

Originale Spareribs  219
350 g BBQ-marinerade spare ribs  
– så möra att de smälter i munnen.  
Serveras med frasiga pommes,  
BBQ-sås och coleslaw.

All you can eat 
spareribs  319
Till dig som inte kan få nog av  
spareribs. Serveras med frasiga  
pommes, BBQ-sås och coleslaw.

Fläskfilé  149
170 g saftig, BBQ-marinerad fläskfilé. 
Serveras med knaperstekta potatis-
skivor och Jensens Favoritsås. 

230 g +35 

Kyckling & salladsbar  199
En saftig kycklinglårsteak med
knaprigt skinn från frigående kyck-
ling. Till detta bröd eller bakpotatis 
– och självklart obegränsat med  
ta själv-salladsbar*. 

Extra kycklingfilé +45

Laxfilé & salladsbar 249
180 g nordisk laxfilé med kryddsmör.
Till detta bröd eller bakpotatis
– och självklart obegränsat med
ta själv-salladsbar*.

Extra laxfilé +90

*Sås och potatis efter behag ingår inte i denne rätt, men kan köpas till.

Bra pris

Även om vi kallar oss ett biffhus, så har  
vi även andra goda saker på menyn.  
Alla smaklökar är välkomna hos oss.

Alltid med obegränsat med sås och potatis

BBQ, kyckling & fisk



Spareribs  |  Pommes  |  Coleslaw

ORIGINALE
SPARERIBS

All you can eat
spareribs

319
All you can eat



Varmt bröd med smör 19

Chili cheese poppers 25
5 st cheesy, crispy och spicy chili 
cheese poppers.

Nuggets 30
3 st spröda kycklingnuggets.

Cheeseburgare 45
Nötkött i hamburgerbröd med 
cheddar och ketchup.

Lökringar 19
3 st söta lökringar i spröd  
deg med smak av öl.

Snack ribs 35
3 st BBQ-marinerade och möra ribs.

Tortillachips m. salsa 25
Spröda tortillachips  
med salsadipp.

Italienska snacks 25
3 st pizzasnacks med tre olika 
fyllningar: Aubergine-parmesan, 
spenat-bechamel och tomat- 
mozzarella. 

Vitlöksbröd 39
Stenugnsbakat ciabattabröd med 
vitlökspersiljesmör toppat med  
gratinerad ost.

Tillbehör

Har du valt en rätt där det ingår obegränsat med sås och potatis? 
Då serverar vi med glädje en ny portion om det tar slut (gäller dock inte 
lunch). Men du får bara en påfyllning åt gången – för ibland är ju ögonen 

hungrigare än magen. 

Har du valt en rätt utan sås och potatis?
Då kan du köpa lika många side dishes som din aptit kräver. 

Välj mellan: 

Sås & potatis

Potatis  15 per st
Frasiga pommes
Knaperstekta  
potatisskivor
Potatisgratäng
Bakad potatis med 
örtsmör, vitlöks-
smör eller crème 
fraîche med gräslök 

Sås  10 per st
Favoritsås 
Whiskysås
Pepparsås 
Bearnaisesås

Dip & smör  10 per st
Majonnäs
Ketchup
Vitlöksdip 
BBQ-sås 
Crème fraîche
med gräslök
Vitlökssmör  
Örtsmör

Perfekta 
till allt



Har du också saknat knapriga baconbitar,  
jordnötter och frasiga majssnacks i salladsbaren?  

Det behöver du inte längre! 

Den goda gamla Jensens salladsbar är nämligen  
tillbaka. Det innebär att du återigen kan njuta av alla 

goda, välkända sallader – antingen som huvudrätt eller 
som tillbehör till din biff. Och bara lugn: Våra goda, 

klassiska och smakrika dressingar är naturligtvis också 
tillbaka. Vissa saker hör nämligen ihop. 

Och priset? Det är lika krispigt som salladen.

Gissa vem som är tillbaka

Bra pris
Ta själv-salladsbar  149
Som huvudrätt inkl. bröd eller 
bakpotatis med örtsmör. 

Med kycklinglårfilé +50 
Med laxfilé +100
Med rump steak +100

Ta själv-salladsbar  49
Som tillbehör till din  
huvudrätt.

Ta själv-
salladsbar

49
Som tillbehör



Desserter

Cheesecake 84
Handgjord passions cheesecake,  
helt laktosfri. Baserad på äkta 
färskost, toppad med passionsgelé, 
på en botten utav krossade Oreo Kex. 
Serveras med passionsfruktspuré.

Queens Delight 84
En frasig våffla med mjukglass,  
strössel av hackade hasselnötter  
och massor av chokladsås. 

Bananasplit 84
Banan med mjukglass och  
chokladsås, strösslad med hackade 
hasselnötter och chokladspån.

Irish Coffee 49
Nybryggt kaffe med 2 cl Tullamore 
Dew whiskey toppat med vispad 
grädde.

4 cl +30
Alkoholfritt alternativ finns  25

Ta själv per pers.  84 
mjukglass 
Ät så mycket mjukglass du bara  
orkar, toppad med alla våra knap-
riga, söta toppings och såser.

Belgisk chokladkaka 84 
Ljummen chokladkaka med  fyllning 
av äkta belgisk choklad. Serveras 
med mjukglass och hackade hassel-
nötter. 

Det är viktigt att njuta av det goda här i livet,  
sa en lycklig människa en gång. Och en dessert  

har man väl alltid tid med? 

Bra pris

Kaffe & te
Kaffe eller te påtår . . .  25
Espresso . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Varm choklad  . . . . . . . . . .  30
Caffe latte . . . . . . . . . . . . . . .  30
Cappuccino  . . . . . . . . . . . . .  39

Iskaffe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49
Karamelsirup . . . . . . . . . . .  +7
Irish Coffee . . . . . . . . . . . . . .  49
2 cl Tullamore Dew whiskey

4 cl +30
Alkoholfritt alternativ finns 25



Queens Delight

84

Den söta  
pricken över i.



Gör upplevelsen extra speciell.  
Prova något av våra specialöl som ger dig  

ännu mer smak till maten. 

Specialöl

Sortimentet kan variera efter säsong. Alkoholfritt alternativ finns.

Sprit per cl  19
Välj mellan: Cognac, Jägermeister,
Whisky, Absolut Vodka eller Gl. 
Dansk.

NCB J.a.c.k IPA

(4,5%)   Smak med tydlig beska 
inslag av blodgrapefrukt, mango, 
passionsfrukt, örter och tallkåda.

33 cl fl 79

Kronenbourg  
1664 Blanc

(5%)   Läskande frisk med toner av 
örter och citron och en liten ton 
av bröd.

#1 09.01.2019 JW

Carlsberg Danmark / Louise Dandanell Nielsen

John Axelsen / +45 32 177 177

PROOF

CLIENT 

CLIENT RESPONSIBLE

APPROVED

ARTWORK RELEASED

111992 - Kronenbourg Blanc - frog eye

JOB

Plastic

SUBSTRATE

COLOURS
#1 Cyan

#2 Magenta

#3 Yellow 

#4 Black

01.02.2019 by Louise Dandanell Nielsen

21.02.2019 by Jan Wadsbach

33 cl fl 79

FROG EYE

size: 8,0 cm x 8,0 cm

Eriksberg  
Karaktär 60 cl  99
(5,4%)   Tydlig och balan-
seradbeska med härliga 
humlearomer.

40 cl  72

Brooklyn  
Defender IPA 60 cl  109
(5,5%)   Med starka drag 
av tropisk frukt, bitter 
smak och en torr finish.

40 cl    79

#1  14.01.2019 AC
#2  19.01.2019 JW

Carlsberg Danmark / Charlotte Damgaard

John Axelsen / +45 32 177 177

112039 - Brooklyn Defender - Frog eye

Plastic (backlit)

PROOF

CLIENT 

CLIENT RESPONSIBLE

APPROVED

ARTWORK RELEASED

JOB

SUBSTRATE

COLOURS
#1 Cyan

#2 Magenta

#3 Yellow 

#4 Black

21.01.2019 by Jan Wadsbach

21.01.2019 by Charlotte Damgaard

Staropramen 60 cl  109
(5%)   Frisk smak med ren  
avslutning och stram 
bitterhet.

40 cl    79

#1 01.02.2017 JW

Carlsberg Danmark / Kirsten Kjærgaard

John Axelsen / +45 32 177 177

PROOF

CLIENT 

CLIENT RESPONSIBLE

APPROVED

ARTWORK RELEASED

107700 - Frog eyes - Staropramen Premium

JOB

Plastic

SUBSTRATE

COLOURS
#1 Cyan

#2 Magenta

#3 Yellow

#4 Black

08.02.2017 by Kirsten Kjærgaard

08.02.2017 by Jan Wadsbach



40 cl öl från

66

Carlsberg Hof  75 cl  107
(4,2%)   Maltig smak med
inslag av citrus, ljust bröd
och honung. 

60 cl    89
40 cl    66

Somersby Fl  59
(4,5%)   Cloudy pear.

Carlsberg Export  60 cl    99
(5%)   Frisk smak med ren
avslutning och stram
bitterhet.

40 cl    72

Carlsberg Fl  39
- ekologisk
Non Alcoholic
(0,5%)   Frisk smak med
ren avslutning och stram
bitterhet. 

Somersby Fl  49
- alkoholfri 
(0%)   Sparkling rosé.

Öl



Bubbel

Cocktails
Skål för fler goda stunder tillsammans!

Enkel (3 cl)  79    |   Dubbel (6 cl)  119
Alkoholfritt alternativ finns.

Gin & Tonic 
Whitley Neill Gin i en  
förtrollande blandning med 
Double Dutch Indian Tonic. 
Enkel och elegant.

Vodka Redbull
En söt klassiker som ger 
energi. En enkel mix av två 
populära ingredienser.

Mojito
Den kubanska klassikern som 
mest av allt har den ljuva 
smaken av semester. En frisk 
kombination av mynta, lime, 
socker och rom.

Aperol Spritz
Sommaren serverad i ett glas: 
Aperol, apelsin och bubbel. 
Rätt och slätt. Läskande, 
läcker med en liten bitter 
touch. Rom & Cola

Drinken som har varit 
populär i över 110 år. 
Varför? Vår gissning är 
att det beror på att man 
får den perfekta smak-
balansen när man mixar 
rom och cola.

Razz Mojito
Den kubanska klassikern  
med en söt twist. Razz Mojito 
görs, som namnet antyder,  
på Bacardi Razz och hallon.

Dark Ginger
En kombination av 
ingefära, mörk rom och 
lime. En läskande drink 
med en frisk och pikant 
kryddig smak.

Val D’Oca Prosecco
Livlig, lite pirrig och sprudlande frisk.  
Italien, Venetien.  

Inklusive vatten.

299 79109



20
Refill

per gång

75 cl 54 | 50 cl 44 | 25 cl 29

Tänk på att du kan få refill på läsk

Läsk gör vardagen lite lyxigare. Och just  
nu är ett riktigt bra tillfälle att skämma bort  

dig själv – och dem du tycker om.

Läsk

Juice & vatten

Pepsi

Pepsi Max

7UP

Zingo

Refill per gång  20
Gäller endast läsk.

Isvatten 15
Per kuvert.
Från kl. 16 gratis vid köp av vin.

Mineralvatten 50 cl  25
25 cl   19

Apelsinjuice 75 cl  49
100% färskpressad juice 
från Brämhults. 50 cl  39

25 cl  25

Äpplemust 75 cl  49
100% färskpressad juice 
från Brämhults. 50 cl  39

25 cl  25



American Wings . 299
Chardonnay
Härligt rund, lite fet 
med en ocean av  
tropisk frukt.
USA, Kalifornien

109
79

Tegernseerhof . 395
Grüner Veltliner
Superfyllig och nyansrik 
med massor av smak.
Österrike, Wachau

139
109

Inklusive vatten 

Domaine de Varoux . 395
Chablis
Härligt frisk, mineralisk 
med massor av härlig 
arom.
Frankrike, Bourgogne

139
109

Riesling
Fruktig, mycket frisk  
och elegant.
Tyskland, Pfalz

Spindler Lindenhof

Vitt vin

Banfi Centine Rosé .  345
Blend
Fruktig och härligt 
läskande med en lång 
eftersmak.
Italien, Toscana

139
99

Mesta Rosé .  299
Tempranillo, Ekologisk
Lätt, elegant och för-
föriskt. För tankarna till 
solmogna jordgubbar.
Spanien, Uclés

109
79

Inklusive vatten 

Rosévin

325 119 89

Los Tilos . 249
Sauvignon Blanc
Härligt vin med just  
den rätta balansen 
mellan det friska och 
det fruktiga.
Chile, Central Valley

99
69



Ferraton Père et Fils . 325
Côtes du Rhône
Fyllig, lite kryddig med 
en attraktiv fruktsötma.
Frankrike, Rhône

119

89

14 Hands . 425
Cabernet Sauvignon
Intensiv, fyllig men 
ändå sammetslen. 
Kryddig med noter 
av mörka körsbär 
och kakao.
USA, Washington

159

119

Villa Molino . 475
Amarone della  
Valpolicella
Torkade druvor leve-
rerar fyllighet och kraft 
i en mjuk stil.
Italien, Venetien

169

139

La Planta . 325
Ribera del Duero
Fullständig smak
explosion som  
berör alla sinnen. 
Spanien, Ribera del 
Duero

119

89

American Wings . 299
Zinfandel
Hänförande mjuk, fyllig 
och lite kryddig frukt-
smak.
USA, Kalifornien

109

79

Jaffelin . 449
Bourgogne Pinot Noir
Bärig och fruktig med 
inslag av körsbär, röda 
bär och nötter.
Frankrike, Bourgogne

169

139

Castello Banfi . 549
Brunello di Montalcino
Kungen av Toscana. Här 
sparas det inte på nåt, 
fullmatad med smak.
Italien, Toscana

Inklusive vatten 

Rött vin

Ripasso Valpolicella
Vår ”miniamarone” med 
kraftig, fyllig smak.
Italien, Venetien

Sapor Temporis

325 119 89

Los Tilos . 249
Cabernet Sauvignon
Mjuk och fyllig med en 
behaglig fruktsötma.
Chile, Central Valley

99

69



– om du vill ha fler goda 
skäl att umgås.

Uppnå rabattpoäng
Som Club Jensens-medlem får du poäng på notan (dock  
inte på drycker) varje gång du äter här. Du kan betala med 
poängen nästa gång du kommer*.

Välkomstpresent
När du anmäler dig sätter vi in 2000 poäng på ditt konto 
inom sju dagar efter att medlemskapet har aktiverats. Det 
motsvarar 100 kr som du kan använda nästa gång vi ses*. 

Dessert på din födelsedag
Vi bjuder dig och hela ditt sällskap på dessert om du bjuder 
familjen på födelsedag på Jensens Bøfhus – gäller från en 
vecka före till en vecka efter din födelsedag*.   

Barnrabatt varje söndag
Varje söndag får barn (t.o.m. 12 år) till Club-medlemmar  
en valfri barnhuvudrätt och ta själv-mjukglass till  
HALVA PRISET*.

Vill du veta mer? 
Fråga din värd/värdinna om du är nyfiken på Club Jensens.

*Du kan läsa mer om villkoren och gå med på

www.clubjensens.se

JENSENS

Se allergenlistan genom  
att skanna koden


