INDHOLD
Seaside Toldboden er et gastrohus med syv selvstændige
køkkener, hvor vi tager det bedste fra street food og
blander med det gode fra restaurant-verdenen.
Du kan lade dig blive forkælet, eller nyde det simple liv
i en liggestol på kajen med en flaske rosé og en
spand pil-selv-rejer.

SNAC K S
S e men u en

M I NDRE RETT ER

STØRRE RETTE R

DELERETTER

GRAND FI NA LE

På Seaside Toldboden kan du bestille din mad i
køkkenerne eller via vores online bestillingssite.
Scan QR-koden på dit bord, ved at åbne kameraet på
din telefon. Klik på linket og se menuen. Bestil retterne
ved at tilføje dem til indkøbskurven og betal.
Når du bestiller din mad vil den blive tilberedt af
køkkenchefen med det samme. Hvis du bestiller alt på
én gang, vil det også være klar på samme tid. Du kan
derfor med fordel bestille retter løbende og selv sætte
tempoet for dit måltid.

D in e drikkevarer
Når tørsten melder sig, så kan du bestille dine
drikkevarer hos vores mange tjenere, som kommer ned
til dig med dem ved dit bord. Eller du kan gå direkte i
baren at hente, hvis du sidder i en liggestol. Din tjener
vil selvfølgelig guide dig igennem konceptet og svare
på alle dine spørgsmål.

H en t din mad
Når din mad er klar. PLING! Så modtager du en sms. Gå
op og hent din mad hos køkkenchefen. Når du henter
din mad, kan du derfor – måske for allerførste gang –
møde kokkene, se dem arbejde og høre om råvarerne,
fremgangsmåden og menuen.

KØKKENER

DANG DANG
ASIAN FLAVOURS

Zhaoye Li bringer det asiatiske
køkken ind med sushi og andre
asiatisk-inspirerede retter. Glæd dig
til at opleve Zhaoye trylle autentiske
retter frem fyldt med smag.

S OLVEIG
A NORDIC EATERY

O CE A N B A R

Naveed Kronholm er dansk
opdraget og i køkkenet fransk skolet.
Med udgangspunkt i det klassiske
køkken mestrer Naveed hos Solveig at
nyfortolke den gamle danske madkultur
til tidløse og overraskende retter i en
genkendelig form.

OYSTERS & SEAFOOD

PATAG ON IA G RILL
GRILLED MEAT

Juan Alvarez har mange års erfaring,
når det kommer til at servere simple,
klassiske, argentinske kødretter.
Hos Juan vil du opleve hans store
passion for kvalitetskød.

Gustav og Lasse driver køkkenet
Ocean Bar, hvor det er tydeligt at se
deres store kærlighed til havet, både
som sejlere, lystfiskere og kokke.
De betragter havet som det
bedste spisekammer.

DORADO
SEAFOOD BISTRO

På Dorado byder Naveed Kronholm
på fiskeanretninger af vores fælles
favoritter - nyfortolket med respekt for
fisken. Med fokus på bæredygtighed
samt miljø skånsom fisk, efterlever
Naveed hans eget mantra om, at det at
gøre sig umage er hvert måltid værd!

PROJECT RAW
COLD STARTERS

Gustav og Lasse er begge erfarne
kokke – og så er de i øvrigt bedste
venner. Deres menu på Seaside
afspejler deres store passion for
tatar og kolde forretter.

STRANGAS
GREEK FOOD

Nikolas Strangas er uddannet konditor
og kendt fra dansk tv. På Seaside
sætter Strangas smag på sin version
af det græske, salte køkken.

12 østers
395,-

Vi anbefaler
Taittinger
Champagne Prélude Brut Grands Crus NV

950,-

SNACKS
Snup en snack til den lille sult - hvad
enten det er som en eftermiddagssnack,
mellemmåltider eller til at nippe på, mens
du venter på det store måltid.
Vi byder på snacks fra alle verdenshjørner
og lette lækkerier lavet med holdning
og godt håndværk.
Er det din tur til at sørge
for snacks til bordet?
Vi har gjort det nemt for dig og
anbefaler denne pakke velegnet
til 10 personer :

5x

Crab cakes à 95,-

4x

Paleta ibèrico à 95,-

2x

Crispy ebi à 95,-

3x

Halloumi fritters à 85,-

SNACKS
Bobler i hånden og snacks på bordet
Disse tre flasker gør sig godt til vores udvalg af snacks.
Cava Corpinnat Brut Reserva, Castellroig Organic/Vegan 90,Pet’ Nath’, Chenin Blanc Orgasmic BIO, Frederic Mabileau 110,Champagne Taittinger, Cuvee Prestige Brut Reserve NV, Champagne 125,-

2 snacks - Arancini & krustade 75,arancini; friteret kugle af risotto m/ Karl Johan svampe & parmesan
krustade m/ skiver af trøffel, trøffelcreme, karamelliseret løg
& svampe

Trøffelfritter 95,m/ frisk trøffel og trøffelmayo

Halloumi fritters 85,dybtstegt halloumi toppet m/ friske urter
serveret m/ myntedressing

Østers 3 stk. 110,-

Paleta Ibèrico 95,-

naturel, peberrod & dild eller bloody mary

ristet surdej, trøffelmayo & parmigiano Reggiano

Rossini Black Label Kaviar 30 gr. 495,-

Nordisk hummus 75,-

serveres m/fermenteret fløde, rødløg, krydderurter & blinis

creme på nordiske kerner m/ rugbrødschips

Fynsk sommersalat 75,Crab cakes 2 stk. 95,-

rygeost, agurk, kartoffel & radiser

krabbe, græskar & citron

Stenbiderrogn 145,blinis, fed fraiche, rødløg, purløg & urter

Crispy ebi 6 stk. 95,-

Surdejsbrød & godt smør 45,-

friterede rejer m/ sæsonens urter & chili-mayo

Edamamebønner 55,-

Surdejshvidløgsbrød 65,-

m/ flagesalt & goma på siden

Korean fried chicken 85,crispy kylling m/ sur, sød & spicy glace. Serveret m/ miso-aioli

Chorizo 75,grillet argentinsk chorizo m/ aioli

Empanadas 55,- pr. stk
m/ oksekød, oliven & peberfrugt eller 3 forskellige oste & bløde løg

Grillede grøntsager 65,m/ urtedressing

Vi anbefaler
Cava Corpinnat 425,-. Vores absolut bedst-sælgende cava med fine
perler og en intens aroma præget af ferskner, næsten modne æbler
samt lidt brioche og friske hasselnødder.

MINDRE RETTER
Gå på opdagelse i de mindre retter. I kan
plukke jeres favoritter blandt de mange retter
og sammensætte jeres helt egen menu.
Disse retter stiller både den lille sult, men kan
også nydes som et helt måltid, sammensat af en
masse forskellige smagsoplevelser af både
kolde og varme retter.
Vi anbefaler at bestille 2-3 retter, hvilket svarer
til en hovedret. Skal du stille den store sult?
Så anbefaler vi 4-5 retter.

MINDRE RETTER
Fjordrejer 155,hvide asparges, morkel-mayonnaise, rogn & aromatiske urter

Blæksprutte 145,-

Hvidvin

Vores Riesling Trocken er en oplagt vin til både inden
og under middagen. Den kommer med fine aromaer af
æbleblomster, ferskner, rosa grape og moden citron.
Riesling Trocken, Immel Erben, Weingut
Wittmann, Organic 90,- / 425,-

kartofler, oliven, selleri, salturt & lun sauce

Gambas 3 stk. 145,argentinske kæmperejer, citron-mayonnaise, stærk
paprika & citrontimian

Vitello tonato 145,peberrimmet kalv, cremet tun, spæde blade & sprøde kapers

Friske forårsruller 6 stk. 125,-

rispapirsforårsruller m/ laks, grøntsager & goma-dressing

Dumplings 6 stk. 125,friterede dumplings m/ rejer

Sushi 8 stk. 125,-

Håndskåret bøftatar 165,m/ Karl Johan svampe, hasselnødder, ramsløgskapers,
tyttebær & rosmarin-mayo

Økologisk burrata 145,-

m/ friske og tørrede tomater, frisk spinat, karseolie,
rugbrødscrumble & balsamico. Serveret m/ brød

Rødbedetatar 155,-

dehydreret rødbede, Karl Johan svampe, hasselnødder,
ramsløgkapers, tyttebær & rosmarin-mayo

kaburimaki m/ tempurareje, avocado & chili-mayo toppet m/ tun

Græsk salat 135,-

Pintxos 125,-

Græsk meze 155,-

spyd m/ grillet kød & grøntsager

Fugazza 115,-

argentinsk focaccia m/ fyld af ost & sprød salat

cherrytomater, agurker, røde peberfrugter, feta, kapers, rødløg,
kalamata-oliven & sprødt Dakos-brød
Strangas’ tzatziki, krydret feta-creme m/ røde peberfrugter, chili,
græske oliven & pitabrød

Calamari 125,-

dybstegte sprøde blæksprutter m/ friske urter &
fermenteret sort hvidløgsmayonnaise

Kammusling ceviche 135,-

m/ agurk i olie, tigermælk & syltede hyldeblomster

Pil selv-rejer 500 gr. 155,-

søkogte rejer m/ hjemmerørt hvidløgsmayonnaise, ristet brød & lime

Hummer-dog 155,-

blødt briochebrød, hjertesalat m/ hummer & krebsehaler vendt i
hjemmerørt mayonnaise m/ saltbagt selleri, syltede fennikel &
estragon - toppet m/ hummer

Ravioli 135,-

m/ ricotta, spinat & muslingesauce m/ parmesan.
Tilkøb af frisk trøffel + 65,Tilkøb af hummer + 95,-

Tartelet 125,-

vol-au-vent tartelet fyldt m/ høns, selleri, asparges & trøffel

Grønne asparges 125,-

luftig ricotta, nordisk dukkah & urtesalat

Rejecocktail 2.0 145,-

håndpillede rejer, stenbiderrogn, avocado, sprød salat & hjemmelavet
tusinde-øer-dressing

STØRRE RETTER
Vores større retter inkluderer
signaturretterne for hvert køkken.
Hvis du vil have din mad helt for dig selv,
så anbefaler vi at vælge en af vores
større retter.
Du bestiller selv retten, og når du
modtager din sms, kan du hente retten
hos køkkenchefen, hvor han giver
tallerkenen det sidste touch.
Er du i et større selskab?
Så er deleretterne noget for jer. Retternes
størrelse er lavet, så der altid er plads til
en forret eller en dessert.

STØRRE RETTER

Tuntatar 195,vendt m/ chipotle og sesam serveret m/ syltet fennikel,
ristede mandler & ristet lyst brød

Bøftatar & pommes frites 225,Hvid

Sancerre Blanc Florilège, Sauvignon
Blanc, Loire, Romain Reverdy Sarl ’19
105,-/500,-

Rødvin

Les Rafelieres, Pinot Noir, Vin de France,
Maison Sauvion 85,-/400,-

Immel Erben, Riesling Trocken,
Rheinhessen, Weingut Wittmann ’20
- Bio 425,-

PSI, Tempranillo, Ribera del Duero,
Dominio de Pingus ‘19 850,-

rørt m/ kapers, skalotteløg & sennep. Serveret m/ pommes frites,
urtesalt & revet karamelliseret ost

Frisklavet pasta med svampe 165,vendt m/ trøffelsauce, sæsonens svampe, estragon & parmesan
Tilkøb af frisk trøffel + 65,-

Frisklavet pasta med skaldyr 175,vendt m/ muslingsauce, hjertemuslinger, parmesan & sprøde krummer
Tilkøb af hummer + 95,-

Ribeye Churrasco 315,250 gr. black angus ribeye m/ fritter & bearnaise

Pita gyros 145,-

Steak sandwich 165,-

m/ økologisk grillet kylling, gris eller halloumi
serveret m/ økologiske fritter & dip

Black Angus Ribeye, salat, chimichurri & chipotle mayo

Gyros merida 195,Poké bowl 165,-

græsk åben gyros m/ økologisk grillet kyllingebryst
m/ tzatziki & økologiske fritter.

m/ urter, ris, laks, tun, hvid fisk & poké sauce

Asian barbecue spareribs 195,-

sesam- & soyamarinerede ribs, sprød salat & salte pandekager

Flammegrillet teryaki-laks 185,m/ ris, teryaki-sauce & sprød salat

Unghane danoise 225,nye kartofler, rabarber, agurkesalat & Solveigs sovs
Tilkøb hovedsalat med mormordressing, skalotter & ærter + 55,-

Cremet perlebyg 175,rørt m/ syrnet fløde, nordisk pesto, asparges, spinat & ærter

Moules frites 245,kniv-, hjerte- & blåmuslinger, mascarpone og aromatiske urter,
grove fritter & urtecreme

OBS. Du kan nyde Solveigs større retter fra kl. 17

Fish & chips 245,paneret fisk, grove fritter, sauce tartare, ærte- & myntepuré,
crudité af sæsonens grønt

Dagens fisk – spørg din tjener 245,m/ broccolini, gulerodspuré, syltede perleløg & fiske fumet

Fun fact
Vi anbefaler, at du bestiller hovedretten, efter du har
spist forretten. Vores køkkener forbereder maden, så snart
din bestilling er gået ind. Du kan derfor helt selv bestille i
det tempo, som du ønsker at spise i.

Middagen går op i en højere enhed, når der
serveres drinks efter maden. Spørg vores bartendere,
så finder vi sammen den rette cocktail til dig.

DELERETTER
Mad kan mere end at gøre os mætte, det handler om
at samle familien eller en flok gode venner omkring et
bord og nyde maden og hinandens selskab. Vores
deleretter serveres family style til deling ved bordet
og er egnet til min. 2 personer.

DELERETTER

Bøf- & tuntatar

Bøftatar m/ karamelliseret ost og tuntatar m/ chipotle, sesam, syltet
fennikel. Serveret m/ pommes frites, chipotle-mayo, brød, ristede mandler & salat af sæsonens grønt

495,- velegnet til 2 personer

Din tjener hjælper jer gerne med at sammensætte menuen,
så retterne kommer i det tempo, som I ønsker at spise i.

Tilkøb en ekstra kuvert + 245 ,- pr. person

Dang Dangs deluxe combo

24 stk. af Dang Dangs sushi med sæsonens fisk & toppings, 6 stk.
crispy ebi m/ chili-mayo, 6 stk. friske forårsruller med goma-dressing

565,- velegnet til 2 personer

Helstegt havtaskehale
blomkål, brunet svampesmør, syltede salatløg, blanquette sauce m/
salturt & let røget musling

690,- velegnet til 2 personer

Butterfly Ribeye Churrasco
600 gr. black angus ribeye, fritter, chimichurri & bearnaise sauce

590,- velegnet til 2 personer

Slagterbræt
udvalg af slagterens bedste pølser, skinker & paté m/ dijonaise & surt

Chateaubriand

290,- min. 2 personer

500 gr. oksemørbrad med cremet og røget svampesauce og fritter

650,- velegnet til 2 personer

Tilkøb en ekstra kuvert + 145,- pr. person

Skaldyrstårn
sæsonens udvalg af alt det gode fra havet

1190,- velegnet til 2 personer

Kander

Magnum

Vores bartendere forfører dig med cocktails og
tryller med smagssammensætningerne, råvarer og
teknikker og serverer dem endda i kander, så hele
bordet får glæde af de flydende lækkerier.
En kande består af 5 glas og koster 450 DKK.

Når størrelsen betyder noget… vi har vine i flere
forskellige størrelser. Hiv fat i vores sommelier, hvis
du ønsker en magnum, dobbeltmagnum eller en vin i
størrelsen med det spøjse navn Nebuchadnezzar, der
altså svarer til 20 flasker i én.

GRAND FINALE

Få den perfekte afslutning på dit
måltid med the grand finale! Vi byder
på alt fra cocktails og ost til avec og
desserter. Hvad er du mest til?

GRAND FINALE

Cocktails
Espresso Martini 110,-

Desserter

Sobieski vodka, hjemmelavet kaffelikør, kaffe

My Sweet Clementine 110,thorn gin, orgeat, friske klementiner, lime, æggehvide

Crème brulée 80,Skyrmousse m/ hvid chokolade 95,m/ granité af æble og blegselleri

Tiramisu 75,ladyfingers, mascarpone, marsala, amaretto & espresso

VARME driKKE & AVEC
Hjemmelavet Irish Cream (Bailey) 6cl 75,Gautier VSOP Cognac 3cl 60,-

Gammeldags æblekage 75,æblekompot, brændt hvid chokolade, makroner,
vaniljecreme & grøn havesyre

OST

Diplomatico Reserva Exclusiva 12y rom 6 cl 95,Irish Coffee 95,-

Kaffe
Espresso 20,- // double 35,-

Cappuccino 45,-

Ostetallerken 145,-

Cortado 32,-

Iskaffe 50,-

4 slags oste, rugbrødschips & hjemmelavet kompot

Flat white 35,-

Varm chokolade 45,-

Te 35,-

Chai latte 45,-

Americano 38,-

Ekstra shot 5,-

Portvin - LBV ‘12 125,-

Latte 45,-

