RESTAURANT

STEAKHOUSE

Amalie
Kære gæst - hjertelig velkommen!
Amalie startede som café og restaurant i påsken 2006.
Navnet stammer fra en ung kvinde, der arbejdede som
tyende/tjeneste-pige i køkkenet på en stor herregaard
her i området fra året 1887.

Hendes historie med drømmen om en restaurant,
har vi fundet i de gamle arkiver og vi gjorde hendes drøm til
virkelighed i 2006. 119 år skulle der gå :-)
Vi forsøger at gøre tingene på en anderledes måde,
så I som gæster får en ekstra god oplevelse.
Med dette grill-menukort vil vi sige god appetit og velbekomme.
velbekomme.
Familien Gruchot Olandersen
Karsten, Anke, Laura & Julie

G R I LL M E N U K O RT
Nordsøvej 7 - Vorupør - 7700 Thisted - gomadogvin.dk

Bøffer på grill med kartoffel- og salatbar
OKSEFILET
54.
60.
61.
62.
63.

150g
200g
300g
400g
500g

kr. 249,kr. 289,kr. 369,kr. 429,kr. 499,-

90. 800g kr. 855,-

91. 1000g kr. 985,-

OKSEMØRBRAD
58.
64.
65.
66.
67.

150g
200g
300g
400g
500g

kr. 289,kr. 349,kr. 419,kr. 479kr. 559,-

95. 800g kr. 955,-

96. 1000g kr. 1085,-

DELEPLANKE til 4 personer

et mix af gode udskæringer - hvor man selv skærer for
320.

kr. 1250,-

321.

kr. 1375,-

Bøffer på grill med kartoffel- og salatbar
HEREFORD
205.
206.
207.
208.

250g Hereford Filet
300g Hereford Filet
400g Hereford Filet
500g Hereford Filet

kr. 315,kr. 365,kr. 428,kr. 498,-

210.
211.
212.
213.

250g Hereford Ribeye
300g Hereford Ribeye
400g Hereford Ribeye
500g Hereford Ribeye

kr. 325,kr. 375,kr. 438,kr. 510,-

HEREFORD OG BONES
215.

250g Hereford Filet / 250g Bones

kr. 375,-

216.

250g Hereford Ribeye / 250g Bones

kr. 385,-

LÆKKER SAFTIG T-BONE
200.

500g saftig og mør T-Bone

kr. 425,-

MIX 3 SLAGS KØD
72.

kr. 308,-

74.

kr. 328,-

85.

kr. 335,-

98.

kr. 328,-

Hvordan vil du have din bøf grillet?
Rare (meget rød)
Medium (rosa i midten - mest foretrukne)
Welldone (den gode kødsmag mindskes - anbefales ikke af kokken)
- sig det til din værtinde -

Dry Aged Bøffer fra kødkvæg
skåret af højrebet
Krogmodnet mindst 29 dage
Dry-Aged oksekød er som navnet antyder, oksekød som er tørmodnet.
Metoden er kendt fra gammel tid. I Danmark betegnes metoden mest som
krogmodning. Processen bag gør, at fugtigheden i kødet reduceres og
sikrer en kraftfuld oksekødssmag.
Dry-Aged oksekød får en smag mange kokke betegner som umami.
mindste smagsfacetter i oksekødet. Det er fuldstændig identisk med den
proces vi kender fra oste og god rødvin.
Metoden at krogmodne oksekød er ikke kun god for smagen. Dry-Aged
oksekød bliver også utroligt mørt og delikat. Det skyldes, at oksekødets
Krogmodning sikrer en kraftfuld smag og mørhed
190.
191.
192.
193.

250g. Dry Aged Beef, kartoffel- og salatbar
300g. Dry Aged Beef, kartoffel- og salatbar
400g. Dry Aged Beef, kartoffel- og salatbar
500g. Dry Aged Beef, kartoffel- og salatbar

Kr. 365,Kr. 414,Kr. 490,Kr. 565,-

Hvordan vil du have din bøf grillet Rare - Medium - Welldone
Sig det til din Værtinde

SMAG VERDENS BEDSTE OKSEKØD

Wagyu ” Snow Beef ”
tilfælles, at de har en helt igennem uovertruffen marmorering og
en smag, der adskiller sig fra alt andet oksekød, du kan få.
Den lækre marmorering smelter ind i kødet ved tilberedning og er dermed
med til at give kødet sin fantastiske smag.
i hele verden

Wagyu er en umami smagsoplevelse.
Vores Wagyu udskæringer ligger i den høje ende af denne skala

350.
351.
352.

100g Wagyu Beef, kartoffel- og salatbar
150g Wagyu Beef, kartoffel- og salatbar
200g Wagyu Beef, kartoffel- og salatbar

Wagyu kød grilles Rare eller Medium
Sig til din Værtinde hvilken grillning du ønsker.

Kr. 475,Kr. 595,Kr. 745,-

Kød på grill med kartoffel- og salatbar
NAKKEKOTELETTER
68. 200g
69. 300g

Nakkekotelet med kartoffel og salatbar
Nakkekotelet med kartoffel og salatbar

kr. 229,kr. 259,-

--------------------

KYLLING
kr. 195,kr. 245,-

og 250g Bones
79.

kr. 255,-

1 stk. 125g Honning og tandoori-marineret
kr. 215,--------------------

VEGETARISK
71.

Kartoffel og salatbar uden kød

kr. 139,-

AMALIES BONES
Amalies spareribs er nøje udvalgte kamben, som vi selv marinerer
med vores egen barbeque-marinade. Spareribs’en bliver tilberedt
på vores Amerikanske Grill, som giver kødet en helt unik smag

- Vel nok de bedste Bones, du har smagt!
--------------------

BONES I FLERE STØRRELSER
80.

Bones XL m/ Coleslaw

(500g)

kr. 195,-

81.

Bones XXL m/ Coleslaw (750g)

kr. 225,-

82.

Bones XXXL m/ Coleslaw (1 kg)

kr. 285,-

83.

Bones SMALL for børn

kr. 120,-

(150g)

Valgfri tilbehør til bones
1.

Ovenbagt kartoffel m/ kryddersmør

2.

Pommes frites m/ barbequesauce

For den rigtigt sultne
89.

Amalies populære kartoffel- og salat-bar
sammen med bones menu

kr. 79,-

Amalies grillede retter til børnene

OKSEKØD
75.
76.
84.

kr. 135,kr. 155,kr. 135,-

KYLLING
34.

kr. 125,-

37.
36.

kr. 135,kr. 140,-

FISK
35.

kr. 75,-

FRÆKKE DELLER
33.

kr. 65,-

IS OG LÆKKERIER
45.

Amalies isspecialitet - 2 kugler vaniljeis
kr. 85,-

46.
kr. 75,47.

Banana boat
kr. 58,-

48.

Amalies isbar
kr. 42,-

49.

3 kugler is

kr. 55,-

50.

Amalies Mocca espresso-scoop - vanilje-is og
kr. 30,-

KAFFE / TE
42.

kr. 25,-

44.
kr. 68,52.

kr. 25,-

Spørg din værtinde efter vores kaffekort
- vi kan lave det hele
Cappucino - Caffe latte - Espresso m.m.

APERITIF / FORDRINK
118. Amalies gæstedrink
hyldeblomst, hvidvin og blåbær

glas kr. 55,-

119. Kirr - solbærsaft, hvidvin og blåbær

glas kr. 55,-

120. Prosecco

glas kr. 55,-

Prosecco betyder ”næsten tør”. Denne grønne
druesort har et højt indhold af syre og duftene
minder om syrlig grønne æbler og pære.

BOBLER
Italien
Aperitif, dessert eller til den specielle anledning
121. Isabella Malvasia Sweet (hvid)

1/1 kr. 295,-

122. Malvasia don Bosco Ekslusiv drue (rød)

1/1 kr. 385,-

123. Valento Spumante Brut

1/1 kr. 265,-

Kirsebærrød, med solmodne mørke bær.
Dejlig tør og frisk, med pærer, æbler,
citrus nuancer.

HUSETS VINE
Chile
Husets rødvin
131. Poco Sueno, Cabernet Sauvignon

1/1 kr. 228,-

134. Poco Sueno,Cabernet Sauvignon

1/2 kr. 125,-

130. Poco Sueno,Cabernet Sauvignon

glas kr. 58,-

Vinen er silkeagtig blød, men dog med
en usædvanlig fyldig smag af de ædle
Cabernet Sauvignon druer.

Husets hvidvin
133. Poco Sueno, Chardonnay

1/1 kr. 208,-

Harmonisk halvtør, fyldig og frugtrig.

132. Poco Sueno, Chardonnay

glas kr. 55,-

HVIDVINE
Italien

104.. Feudo Arancio ”GRILLO”

1/1

kr. 245,-

1/1

kr. 258,-

1/1

kr. 265,-

1/1

kr. 285,-

Aromatisk, tør let vin med smagen af
brændenælde, grøn peber og jasmin

Frankrig
105.. Hornhead, Chardonnay
Forførende, fransk Chardonnay i
moderne ”new world”-stil. Fyldig og
ske duftnoter af frugt, citrus og vanille.

ROSEVINE
Australien

106.. Hillgrove Creek Shiraz Rosé
Vinen har en smuk korallyserød farve.
Bouqueten er domineret af modne
friske ferskner, ananas og hindbærslikkepind. Smagen er halvtør og
den halvtørre, crispy og frugtrige smag
der er domineret af fersken og sorte
kirsebær.

Californien
108.. Stone barn Zinfandel Rosé
Stone Barn Zinfandel Rosé er en let
og sprød rosévin med friske aromaer
af jordbær, kirsebær og vandmelon.
Smagen afrundes af en let frugtsyre.
Let frugtsyre og sødme.

RØDVINE - KÆLDERVINE
eksklusive dråber til kendere

Frankrig
110 Côtes du Rhône
111 Côtes du Rhône

1/1
2/1

kr. 305,kr. 495,-

1/1

kr. 575,-

1/1

kr. 395,-

114 Tajapiera, Amarone della Valpolicella 1/1

kr. 575,-

Let krydret, luftig og dejlig smag af
drue og bær, med rødviolet farve.

112 Châteauneuf-du-Pape
En klassiker, med en bouquet af timian
og lavendel. Vinen har en elegant og
delikat fylde med en smag af vilde
bær, tobak og en snert af vanilje fra
lagringen på træfade. Vinen har
årgangens markerede tanniner.

Italien
113 Amarone Della Valpolicella
Prestigefyldt vin fra Valpolicella som
ligger nord for byen Verona. Amarone
er en tør vin med en intens granatrød
farve med noter af valnød og solbær.
tisk smag.

og dyb, vibrerende mørk i farven, fed
power, en rigtig populær og vellykket
Amarone. Det er kun i Veneto, at man
som i 2010 DOCG-status.

RØDVINE
Italien

100. Capitello, Valpolicella Ripasso

1/1 kr. 315,-

Moden og koncentreret, fantastisk blød og
elegant med aromaer af mørk chokolade og
ristede nødder. Ripasso-navnet kommer af
det italienske ord - ripassare - som betyder at
passere igen. Det er simpelthen ”rester” fra
Amarone-produktionen, der bliver anvendt
igen.

107. Torre del Barone, Primitivo

1/1 kr. 288,-

kompleks tør frugt, jordnødder, hasselnødder
kombineret med krydderier, kokos og vanille.
velafbalanceret tannin giver vinen en lang
eftersmag.

109.

1/1 kr. 295,halvtør og fyldig, men samtidig elegant med

Argentina
101. Finca Sophenia, Malbec

1/1 kr. 358,-

med moden tannin og velafbalanceret syre,
dende eftersmag. Flot rødvin der ”råber på en
stor bøf”

Californien

102. Zingled Out

Utrolig indbydende og frugtrig californisk Zinchokolade. Fyldig og frugtig, hvor smagen af
frem.

1/1 kr. 345,-

HUSETS ANBEFALING
Frankrig
115. Hornhead, Carbernet Sauvignon

1/1

kr. 268,-

1/1

kr. 285,-

1/1

kr. 295,-

søde krydderier. Den lette fadlagring
giver et ristet og lidt sødligt fadpræg
Perfekt til dry aged kød.

ØKOLOGISKE VINE
Frankrig
180. Atura Cabernet / Merlot Øko
Økologisk vin med masser af frugt, fylde og elegance. Halvtør og fyldig smag
med solbær, blomme og blåbær i front.

Italien
181. Purato, Nero D´avola Øko
Vinen er fremstillet af Nero d’Avola,
der er den mest udbredte rødvinsdrue
og udblødte tanniner. Medium fyldig
smag med hindbær og lædernuancer.

ALKOHOLFRI RØDVIN / HVIDVIN
186. Ebony Vale

Glas kr. 55,-

Rødvin produceret af 100 %
cabernet sauvignon druer, som giver
en frugtrig bouquet samt smag af modne frugter. 0,05 %

189. Ebony Vale
Hvidvin produceret af 100 %
chardonnay druer, som giver en frisk
og frugtrig smag. 0,05 %

Glas kr. 52,-

Restaurant & Steakhouse Amalie
Bygningen, som du sidder i, har oprindelig først huset et tømrerværksted.
Siden hen blev det lavet om til et af Thys kendeste natdiscoteker ”Det
gyldne Anker”. I 2006 nedlagde vi discoteket og ombyggede lokalerne
til Restaurant Amalie. Et godt og hyggeligt sted, som vi fra starten af var
overbevist om skulle være et bøf og steakhouse, hvor man grillede alle
kødudskæringerne for at opnå den bedst og mest autentiske smag kød nu
kan give.
Altsammen lavet med frøken Amalie i tankerne - hende kan man læse om
et andet sted her i kortet.
Vi har, lige fra begyndelsen, tilført vort menukort nye udskæringer hvert
år, således at - hvad der nu måtte være oppe i tiden - også er noget man
kan bestille hos os.
Vi starter hver ny sæson med udvælgelse af de bedste kødudskæringer og
det møreste kød, som vi løbende prøvesmager på.
Når man som gæst har bestilt størrelsen af sin bøf, er det først herefter, at
dette stykke kød bliver skåret af hele stykket. Vi har ikke færdig udskårne
bøffer liggende. På denne måde opnåes det mest saftige og smagsfulde
stykke kød.
Efter grillningen bliver kødet serveret uden nogen form for olier eller andet tilført smagsstof - på vore bøffer er der kun salt og peber.

Velbekomme
Kokken på Amalie

Restaurant & Steakhouse Amalie
danner gerne rammerne om din/jeres
næste fest:
• Fødselsdagsfest
• Jubilæum
• Bryllup
• Barnedåb
• Pigeaften/mandeaften
• Sammenkomster af en hver art.
Aftal tid og få en snak med vores kok.
Vi giver gerne et uforpligtende tilbud.

ØL PÅ FLASKE
3.
5.
6..
7.
8..
9..
10.
11.
300..
301..
302..
303..
304..
305..

Tuborg Alm.
Tuborg Classic
Thy Pilsner
Thy Porseguld
Thy Classic
Thy Økologisk Humle
Grimbergen Double Ambrée
Ceres Royal Alkoholfri
Thy Gourmet øl ”Klithede”
Thy Gourmet øl ”Thagaard”
Thy Gourmet øl ”Fadersbøl”
Boston ”american pale ale”
Monterey ”american steam beer”
Seattle ”american coffee stout”

0,33 cl
0,33 cl
0,33 cl
0,33 cl
0,33 cl
0,33 cl
0,33 cl
0,33 cl
0,50 cl
0,50 cl
0,50 cl
0,50 cl
0,50 cl
0,50 cl

kr. 34,kr. 36,kr. 34,kr. 40,kr. 36,kr. 40,kr. 52,kr. 36,kr. 78,kr. 78,kr. 78,kr. 85,kr. 85,kr. 85,-

SODAVAND / JUICE
Coca Cola, Coca Cola Zero, Fanta Orange
Sprite Zero, Schweppes Lemon, Tuborg Squash
Appelsin juice, Æble juice
0,25 cl / 0,50 cl
kr. 30,- / kr. 45,-

SØBOGAARD ØKOLOGISKE SAFTE
Hyldeblomst, jordbær, solbær, hindbær
0,25 cl kr. 35,-

EGEKILDE VAND
Egekilde med brus
Egekilde m. brus/citrus

0,25 cl / 0,50 cl
0,25 cl / 0,50 cl

Isvand med citron - gratis med vin

kr. 30,- / kr. 45,kr. 30,- / kr. 45,-

Frøken Amalies dagbog

12. april 1897

I dag starter jeg min første arbejdsdag på dette dejlige gods.
Stedet er vidunderlig og jeg seer frem til mit arbejde her på
landet. Men en skønne dag, når jeg har fået sparet
penge nok op, åbner jeg mit eget lille sted.
”Restaurant Amalie”ved Vester-havet.
Så bliver min drøm til virkelighed...

Thisted Station - anno 1881

RESTAURANT

STEAKHOUSE

Amalie

Nordsøvej 7 - Vorupør - 7700 Thisted - gomadogvin.dk
Åben kl. 18.00-23.00 - fredag, lørdag, søndag

Hver aften i sommerperioden
(Juni - September)
Bordbestilling på telefon +45 9792 4600
www.gomadogvin.dk

Betalingskort der modtages

