
VELKOMMEN HOS 
BRASSERIE BALLUMHUS

Vi er glade for at have dig som gæst i vores brasserie, 
og det er vores ønske at give dig en unik madoplevelse.

 
Vores køkkenchef vil tage dig på en gastronomisk  

rejse i det Franske og Danske køkken. Med stor  
kærlighed til lokale og friske råvarer, har køkkenchefen  

sammensat en lækker menu, med garanti for den bedste kvalitet.

 
Hjertelig velkommen hos 

Brasserie Ballumhus

ÅBNINGSTIDER

Søndag – Torsdag kl. 17.30 – 21.00 
Fredag – Lørdag kl. 17.30 – 22.00 

Køkkenet lukker 1 time før

Bordreservation kan foretages på vores hjemmeside www.hotelballumhus.dk

Følg vores gode tilbud på Facebook.dk/hotelballumhus



FORRETTER

JORDSKOKKE SUPPE 
Cremet jordskokke suppe med knust bacon.

DKK 109,-

MODERNE REJECOCKTAIL
Delikat anretning på en bund af sprød salat, asparges og  

hjemmelavet skaldyrsdressing.

DKK 109,-

OKSECARPACCIO
Tyndskåret oksefilet serveret med parmesan,  

pinjekerner, pestoolie og rucola. 

DKK 109,-



HOVEDRETTER

RISOTTO MED KAMMUSLING
Cremet risotto med svampe og stegt kammusling.

DKK 159,-

BALLUMHUS GRYDE
Svinemørbrad i flødesauce med cocktailpølser og bacon. 

Serveret med fritter eller dagens kartoffel.

DKK 169,-

UNGHANEBRYST
Saftigt unghanebryst i baconsvøb, serveret med årstidens grønt sauté,  

dagens kartoffel og svampe a la creme. 

DKK 169,-

GOURMET BURGER   
Lækker burger med 200 g. sliced okse striploin steak, salat, syltede rødløg, 

tomat ralich, bacon og ost. Dertil aioli og fritter .

DKK 199,-

STEAK AF OKSE STRIPLOIN 200 G
Steak af okse striploin, serveret med årstidens grønt sauté, dagens kartoffel og 

rødvinssauce.

DKK 239,-



DESSERTER

KOKKENS HJEMMELAVEDE ISDESSERT 
 

DKK 79,-

KÆRNEMÆLKS PANNA COTTA MED MANGO SORBET
 

DKK 79,-

BLØDENDE CHOKOLADEKAGE MED HJEMMELAVET IS 
 

DKK 79,-



 VI ANBEFALER  
AUSTRALIEN 

 Hunter’s Creek, Chardonnay 55,- / 215,-
Druesorten Chardonnay kendes fra stort set alle vinproducerende 
områder i verden og blandt de mest efterspurgte.  
De fuldmodne druer giver her en aromatisk hvidvin med en læk-
ker aroma af tropisk frugt. Vinen er ganske fyldig og kombinerer 
elegant den bløde fylde med et flot, frisk pift af citrus.

 Hunter’s Creek, Shiraz/Cabernet 55,- / 215,-
Druesorten Shiraz er efterhånden meget udbredt i Australien  
og giver vinen sin fylde og det elegante strejf af krydderi.  
Den klassiske Cabernet Sauvignon er med til at understrege dyb-
de og bredde i smagen og medvirker til at give vinen sin harmoni-
ske smag. Vinen fremstår med en flot, rød farve og en indtagende 
duft af moden frugt og krydderi. Smagen er velafbalanceret, 
ganske kraftig og giver en god fornemmelse af fylde på tungen.

 VELKOMSTDRINKS     
         Moscato, Uvello Dolce   42,-

 Denne let perlende vin er lavet på 
Moscato-druen. Druerne kommer fra over 20 år gamle vinstokke 
i dalen mellem floderne Tanaro og Bormida i Piemonte. Farven er 
strågul, smagen elegant, med sødme og aroma af muscat.

         Aperol spritz  49,-
 Italienernes foretrukne velkomstdrink er en 
Spritz. Aperol blandet med hvidvin eller spumante, isterninger og 
en appelsinskive. En Spritz eller en Aperol Spritz er den perfekte 
velkomstdrink før middagen eller en lækker eftermiddagsforkæ-
lelse på en varm sommerdag.



 DE MOUSSERENDE  
ITALIEN

 Moscato, Uvello Dolce 42,- / 259,-
 Denne let perlende vin er lavet på 
Moscato-druen. Druerne kommer fra over 20 år gamle vinstokke 
i dalen mellem floderne Tanaro og Bormida i Piemonte. Farven er 
strågul, smagen elegant, med sødme og aroma af muscat.

 Prosecco Brut, Borgo SanLeo 349
Prosecco betyder ”næsten tør”. Denne grønne druesort er mest 
udbredt i Veneto. Den har et højt indhold af syre og duftene 
minder om syrlige grønne æbler og pære, med en let mandel-
bitter smag. Prosecco bliver lavet efter charmat-metoden, hvor 
andengæringen foregår i tryktank. Boblerne er derfor mere livlige 
end ved den klassiske metode. Prosecco Borgo SanLeo tilbyder et 
væld af behagelige aromatiske noter, kombineret med en behage-
lig friskhed.

SPANIEN 

 Cava Bonaval, Semi Seco 279,-
Cava Bonaval Semi Seco er en ekstraordinær vellavet og halvtør 
Cava. Farven er lys gul med elegante små bobler. Aromaen er frisk 
og frugtagtig med en særdeles behagelig smag.

CHAMPAGNE 

 Lanson, Black Label Brut 649,-
Lanson Black Label Brut har en indtagende frisk, fyldig og frugtrig 
bouquet med toner af citrus, hvide blomster og abrikos. Farven 
er skinnende, klar med strågule strejf. Vinen er livlig med fine 
perlende bobler. Smagen har stor fylde, kraft og elegance.



 DE HVIDE  
ITALIEN 

 Serai Bianco, Le Morette 269,-
Strålende, lys gylden farve, med grønne reflekser og et meget 
friskt, men interessant samspil af blomster og frugtaromaer, der 
minder om grønne æbler, pærer og abrikoser. Smagen er behage-
lig tør, med frisk syrlighed og delikat blødhed.

CHILE

 Chardonnay, Carta Vieja 259,-
På de marker hvor Carta Vieja har plantet Chardonnay, giver 
druesorten en righed på aroma og en intens smag. De bedste 
Chardonnay-vine får efter endt gæring en fadlagning på nye ege-
træsfade, hvor de udvikler sødme og vanillearomaer, samt en blød 
og afrundet struktur.

FRANKRIG

 Dopff au Moulin, Riesling, Alsace 369,-
Riesling er uden sammenligning den mest kendte af Alsace’s 
druesorter. Den friske, mineralske stil er karaktertræk, der har 
medvirket til områdets berømmelse. Dopff au Moulin Riesling 
tilbyder en elegant frugtagtig aroma med bl.a. lemon, grape og 
fersken, men også noter af hvide blomster. Smagen er tør, intens 
og frisk, med god fyldig struktur.

 Ackerman, Muscadet Sèvre et Maine Sur Lie, Loire 349,-
Vinen er frisk og har en mineralsk næse med citrus og lime frug-
ter. Smagen er tør, sprød og ren med lime/citrus aromaer og en 
lang dvælende finish på mineralske noter.



 DE HVIDE  
TYSKLAND

 Peter & Peter, Zeller Riesling Feinherb 329,-
”Feinherb” er et forholdsvis nyt begreb, og er det tyskerne kalder 
deres hvidvine, når de ikke er helt tørre. Peter & Peter Zeller Ries-
ling Feinherb er fremstillet af håndplukkede druer fra de mest 
gunstige skråninger i Zell. Vinen er elegant, med aroma af modne 
ferskner og abrikoser. En lækker Riesling som byder på en stor 
oplevelse!

NEW ZEALAND

 Tinpot Hut, Marlborough Sauvignon Blanc 449,-
Vinen har den skarphed en god Marlborough Sauvignon Blanc 
skal have, med dejlig ”mineralsk” duft og elegant smag. 

 ROSÉ  
ITALIEN

 Bardolino - Le Morette Rosé 269,-
Vinen har en lys rosa farve og en frisk smag, der er fyldig og vel-
afbalanceret med intense frugtagtige fornemmelser. Bouquetten 
er kendetegnet ved duften af gule ferskner, jordbær, og nuancer af 
violer.

FRANKRIG 

 Rosé d’Anjou, Les Roseraies 239,-
Selvom Rosé d’Anjou er en ret simpel vin, er det nok den mest 
kendte af alle Loire-vinene. Rosé d’Anjou er ret lys i farven, men 
Loire dalens unikke terroir har givet vinen en fyldig smag med 
ren og forfriskende bærfrugt.



 GÆSTENS FAVORITTER  
SYDAFRIKA

 Boschendal, The Pavillion 65,- / 255,-
Chenin Blanc Viognier

Denne delikate hvidvin fra Boschendal udviser en sand eksplo-
sion af frugtagtige smagsnuancer, såsom melon, kiwi og pære, 
efterfulgt af spændende strejf af krydderier. De perfekt afbalan-
cerede smags nuancer giver vinen en god harmoni og længde. 
Vinen udviser desuden en særdeles delikat friskhed gennem hele 
nydelsen.

 Boschendal, The Pavillion 65,- / 255,-
Shiraz Cabernet Sauvignon

Farven er rubinrød med et lille violet skær. Duft af friske solbær 
og grønne urter. Smagen er frugt rig, medium fyldig med god 
tannin i harmoni med modne solbær, brombær, lidt peber, mokka, 
krydderurter og lidt vanilje. En flot karakterfuld rødvin.

 Boschendal, The Pavillion 65,- / 255,-
Shiraz Rosé

En laksefarvet rosévin, fremstillet af håndplukkede Shirazdruer, 
hovedsagligt fra områderne Paarl og Franschoek. Vinen har en 
elegant frisk smag, der gør den velegnet til både apéritif og lette 
retter.



 DE RØDE  
FRANKRIG

 Côtes du Rhône, Jérôme Quiot  349,-
Jérôme Quiot Côtes du Rhône har en dyb rød farve og aromaer af 
solbær og brombær. Smagen er frisk, med god og vedholdende 
tannin, der bliver blødere med tiden.

ITALIEN 

 Chianti Classico, Castello d’Albola 479,-
Chianti Classico Castello d’Albola er særdeles drikkevenlig og 
ukompliceret. Vinen har en elegant rubinrød farve og en delikat 
aroma med kirsebær og strejf af violer. Smagen er harmonisk, 
fløjlsblød og velstruktureret med en behagelig afrundet tannin i 
eftersmagen.

ITALIEN 

 Zonin, Valpolicella Ripasso Superiore  389,-
Denne Ripasso Valpolicella Superiore er særdeles tiltalende og 
velafbalanceret med en intens rubinrød farve og en kompleks 
aroma med et væld af noter som f.eks. kirsebær og kakao. Smagen 
er fin og fyldig med en god struktur, der afsluttes med en behage-
lig krydret eftersmag.a

ARGENTINA 

 Los Haroldos, Malbec - fadlagret 349,-
Denne Malbec udstråler dybe rubinrøde nuancer, brilliante og 
fejlfri. Aromaen er kompleks med røde frugter: kirsebær, blomme 
og hindbær og kombineret med et strejf af træ fremhæves tilste-
deværelsen af vanille og chokolade. Smagen er kraftig med god 
tannin. Velafbalanceret og lang eftersmag.



 DE HVIDE  
CALIFORNIEN 

 Whinfield Estate, Zinfandel 279,-
Whinfield Estate Zinfandel er medium fyldig, rig på aroma af 
brombær og ribs, med et strejf af krydderier. Den frugtfyldte 
bærsmag og sorte peber trænger igennem i den lange eftersmag.

 ALKOHOLFRI  
CALIFORNIEN

 St. Regis, Cabernet Sauvignon 65,- / 215,-
St. Regis Cabernet Sauvignon er en alkoholfri vin, der er medium 
fyldig og velafbalanceret. Aroma og smag af solbær og kirsebær 
indrammet med toastet eg, krydderier, mynte og urter.

 St. Regis, Chardonnay 65,- / 215,-
St. Regis er en fyldig, alkohol fri Chardonnayvin med delikate  
aromaer af æbler og pærer, og en smag med subtile strejf af 
toastet eg. 



 DESSERTVINE     
CHILE

 Late Harvest, Carta Vieja 49,-
Druerne er høstet i maj, hvilket er i begyndelsen af vinterpe-
rioden i Chile, derfor navnet Late Harvest.Efter en 8 måneder i 
egefade af fransk eg blev den tappet på flaske for at bevare den 
unge vins friskhed og aroma. Vinen er utrolig velsmagende med 
frugt og honning i den fyldige, let cremede smag.

ITALIEN 

 Moscato, Uvello Dolce 42,-
Denne let perlende vin er lavet på Moscato-druen. Druerne 
kommer fra over 20 år gamle vinstokke i dalen mellem floderne 
Tanaro og Bormida i Piemonte. Farven er strågul, smagen elegant, 
med sødme og aroma af muscat.

PORTUGAL 

 Morgadio da Calcada, Ruby Reserve Port 49,-
Farven er klar og purpur rød, og duften er af modne røde frugter 
(blomme og kirsebær) med et strejf af mørk chokolade og kakao. 
Smagen er blød, rund og sødmefyldt, med lidt tanniner i baggrun-
den.



DRIKKEVARER
Fuglsang Fadøl 25 cl  35,-  /  40 cl  43,-
 Pilsner 4,8 %
 Black Bird - Gylden classic 4,8 %
 Nighting Ale - Engelsk all-malt ale 5,0 %

Taffeløl, flaske 50 cl  69,-
 Brygmesterens APA
 Brygmesterens Porter
 Brygmesterens Hvede

Økologisk Søgaard Saft 25 cl  32,-
 Hyldeblomst, Lime & Æble
 Jordbær, Rabarber & Æble
 Hindbær & Æble
 Solbær & Æble
 Sønderjysk Æblemost

Sodavand 25 cl  26,- 
 Cola, Cola Zero, Appelsin, Appelsin light, Citron,  
 Chabeso, Grape, Danskvand, Danskvand citrus.



KAFFE & AVEC
Kaffe   29,-
Caffe Latte  42,-
Cappuccino  39,-
Te  29,-
Irisk kaffe  65,-

LIKØR
Cointreaiu pr glas: 35,-
Baileys pr glas: 35,-
Grand Marnier pr glas: 35,-

COGNAC
ABK6 V.S.O.P Grand Cru Cognac pr glas: 55,-
The World Cognac Awards tildelte prisen som ”Verdens bedste Cognac 2014”, 
fordi den har en yderst tiltalende, let og blød ”easy-to-drink”-stil, samt en 
frugtrig eftersmag. Duften og smagen indeholder æbletærte og kanel, orange, 
vanilje og nødde aromaer, som giver en fremragende finish.

Leyrat, X.O. Premium, Single Estate Cognac pr glas: 95,-
Den behagelige aroma udstråler blomsteragtige noter, krydderier, honning, 
vanille og velintegreret egetræ. Aromaen udvikler sig til en fyldigere duft med 
friske smørnoter og den karakteristiske ”rançio”. Smagen er harmonisk, fyldig og 
overraskende frugtagtig.

Réviseur V.S. Cognac pr glas: 45,-
Denne ”Very Special” cognac er sammenstukket af cognac´er med en gennem-
snitsalder på 4 år, hvor loven kun kræver 2 års fadlagring. Farven er gylden, 
med en meget frisk duft med undertoner af blommer og mandler. Smagen er let, 
behagelig og velbalanceret og man aner en karakter af tør valnød.



COCKTAILS
Gin & Tonic  65,- 
  2 cl. Sønderjysk Kalas Gin med valgfri  

Tonic fra Fuglsang

Aperol Spritz  99,- 
  Italienernes foretrukne cocktails er en blanding  

af Aperol, mousserende vin og danskvand.

Cuba Libre 60,- 
 2 cl. Rom toppes med cola. 

Irish Rose 95,- 
  4 cl. Whisky, 2 cl. Rose’s lime  

og toppes med Chabeso.

Tequila Sunrice 70,- 
  2 cl. Tequila, 4 cl. Rose Grenadine  

og toppes med appelsinjuice

Isbjørn 75,- 
 2 cl. Vodka, 1 cl. Blå bols og toppes med Chabeso


