
Seaside Toldboden er et gastrohus med syv 
selvstændige køkkener og køkkenchefer, der hver især 

sætter deres personlige præg på maden. 

Dyk ned i vinterens gode råvarer og store smagsoplevelser 
fra alle verdenshjørner i vores vintermenu.



SOLVEIG
A NORDIC EATERY

PATAGONIA GRILL
GRILLED MEAT

DANG DANG
ASIAN FLAVOURS

Juan Alvarez er en erfaren herre i 
asado, grill på argentinsk. Han bringer 
indbegrebet af den argentinske sjæl i 
Patagonia Grill med simpel, klassisk 
og saftigt kød af bedste kvalitet.

Zhaoye Li fremtryller de bedste asiatiske 
smage hos Dang Dang. På hans menu får 
du alle hans yndlingsretter fra østen, der 
viser mangfoldigheden i de asiatiske 
køkkener. Fælles for alle retterne er 
enkeltheden og den helt rette balance 
i smagene.

Naveed Kronholm giver plads til 
kreativiteten i det klassiske køkken. 
Han elsker de ærkedanske klassikere, 
men nyfortolker dem til overasskende 
og spændende retter som en ren 
balancekunstner. Formålet er, at give 
alle gæster nogle gode oplevelser, 
som de vil huske. 

KØKKENER

DORADO
SEAFOOD BISTRO

PROJECT RAW
COLD STARTERS

Lasse er dedikeret til det gode 
håndværk og den gode, enkle velsmag. 
Menuen hos Project Raw afspejler 
hans store passion for tatar og 
kolde forretter. Han leger med alle 
elementerne i retterne med modspil i 
teksturer, strukturer, sammensætninger 
og smage for at skabe den 
perfekte mundfuld.

For Naveed Kronholm er det alfa 
og omega, at de råvarer, han arbejder 
med, er af en ordentlig kvalitet, og 
hvor der er taget hensyn til naturen. 
På menuen kan du smage middelhavets 
gode køkken i velkendte fiskeanretninger, 
hvor maden er mættet med saft, kraft 
og kreativitet. 



FROKOST

SNACKS

MINDRE RETTER

STØRRE RETTER

DELERETTER 

GRAND FINALE 

INDHOLD
WEEKENDBRUNCH

10 KLASSISKE RETTER  
& 10 SPECIALITETER 

Vores brunchbuffet byder altid på 10 
klassiske brunchretter og 10 specialiteter med 

et lille personligt touch af Argentina, som 
løbende udskiftes efter sæson og derfor 

kan variere på dagen. 

Hop ombord i alt fra surdejsbrød, 
argentinske medialunas, pandekager, frugt 

til scrambled eggs, forskellige salater,  
laks, chorizo, argentinske barbacoa wraps 

& Black Angus cuvette.

BRUNCHBUFFET  335 DKK
Inklusiv økologisk filterkaffe fra 

Coffee By Storm & økologisk te fra xx?.
 

BØRN (UNDER 12 ÅR)  165 DKK
1 EKSTRA TIME  +165 DKK

HVER LØRDAG OG SØNDAG. FRA 25. FEBRUAR



FROKOST
SMØRREBRØD

Vi anbefaler  3 stykker pr.  person
95,-  pr.  stk.  // 3 stk.  for 270,-

Karrysild 
gammeldags modnet sild, mango chutney, æg, rødløg, kapers & dild

Solveig’s stegte sild 
m/ estragon, fartoffel, sennepscreme & karse  

Æg & rejer
øko æg, citron mayo, dehydreret tomat, ristede mandler & håndpillede rejer

Røget Laks
m/ soltørret tomatcreme, fennikel, rugbrødscrumble & brøndkarse

Fiskefilet
dagens panerede fisk, urte-remoulade, syltede rødløg & urtesalat
dagensk panerede fisk kan være alt fra rødspætte, issing og skrubbe - alt efter hvad 
fiskeren fanger.

Hønsesalat
bagte svampe, honning, persille, løvstikke, bacon & karse

Avocado 
citron-mayo, sprødt kål, æg, purløg & piment d’espelette

Kartoffel
nye kartofler, radiser, urtecreme, ristet løg & urtegranulat

Roastbeef
medium stegt kalv, peberrods creme, syltede grønne tomater, puffede ris & kørvel

Frikadelle
m/ løvstikke, kartoffel & rødløg

Rejemad 175,-
håndpillede rejer på ristet surdejsbrød, citron-mayonnaise, tomat & dild

Pariserbøf 195,-
klassisk garniture, okse demi glace & økologisk æggeblomme

Stjerneskud 225,-
friteret og dampet fiskefilet, håndpillede rejer, asparges, tusind øer 
dressing & rogn

Solveigs store ”kolde bord” 
(395,- pr. person – minimum 2 personer)

Solveigs Karrysild
Æg og rejer & Fiskefilet 
Hønsesalat & Roastbeef

Serveres med to slags brød & godt smør

KOKKENES  
FROKOSTFAVORITTER

Steak salat 155,-
tenderloin, grøn salat m/ balsamico- og hvidløgsdressing, bagt 
peberfrugt, syltede østershatte, løg & grillet avocado

Steak sandwich 165,-
black angus ribeye, salat, chimichurri & chipotle mayo

Poké bowl 165,-
m/ urter, ris, laks, tun, hvid fisk & poké sauce

Fish & chips 245,-
hvid fisk i hjemmelavet beer batter, fritter & kryddersalt, 
ærtesalat, sauce tartare, paprika mayo & syltede drueagurker

Svampetoast 130,-
m/ svampemarmelade, parmesan & citrontimian

Caesar salat 155,-
m/ kærnemælksmarineret, paneret & friteret kylling, 
brødcroutoner, dressing & parmesan



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 : 

5 x

5 x

2 x

5 x

4 x

Skaldyrskroketter à 95,-

Empanadas à 105,-

Crispy ebi à 95,-

Arancini à 75,-

Ristede soyamandler à 35,-

12 østers
410,-

Vi anbefaler

Taittinger
Champagne Prélude Brut Grands Crus NV 

950,-



SNACKS

Stenbidderrogn 145,- 
m/ syrnet fløde, rødløg, dild, purløg & blinis

Knivmusling “ Escabeche” 95,- 
m/ peberfrugt, skallotter, luftig skum & aromatiske urter

Skaldyrskroketter 2 stk. 95,-
krabbe, krebsehaler, krydderurter, syltede rødløg & røget chili creme

Tempura kæmpereje 85,-
sort tigerreje, spicy mayo & teriyaki sauce. 
Toppet m/ purløg & riscrunch
2 stk. 160,-
3 stk. 235,-

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

Crispy ebi 6 stk. 110,-
Dybstegte tigerrejer i panko, serveres m/ chilimayo & sød chilisauce

Empanadas 2 stk. 105,- // 3 stk 155,-
m/ sæsonens svampe & criolla empanada
m/ oksekød, oliven, æg & peberfrugt

Fugazza 125,-
argentinsk focaccia m/ fyld af ost & sprød salat

Bobler i hånden og snacks på bordet
Disse to flasker gør sig godt til vores udvalg af snacks.

Spumante Millisimato Pas Dosé, Contratto, Piemonte ’16 115,- / 515,-
Champagne Taittinger, Cuvee Prestige, Brut Reserve, Champagne ‘NV 135,- / 655,-

Østers 3 stk. 120,-
vælg mellem yuzu & hyldeblomstskum m/ dildolie, wasabi & 
tang perle, kærnemælk eller citron

Østers 12 stk. 410,-
den perfekte start – serveret m/ yuzu & hyldeblomstskum 
m/ dildolie, wasabi & tang perle, kærnemælk eller citron

Rossini Black Label Kaviar 30 gr. 495,- 
serveret m/fermenteret fløde, rødløg, krydderurter & blinis

Arancini 2 stk. 75,-
friterede kugler af risotto m/ karsemayo & piment d’espelette

Hjemmelavede kæmpe trøffelfritter 95,-
m/ trøffel   

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.

Surdejsboller & godt smør 45,-



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

Torskekrave 155,-
blanquette, spinat, rogn, purløg & urter

Calamari af dansk blæksprutte  165,- 
m/ romesco, aioli, persille & citron

Hellefisk 145,- 
røget hellefisk, dild, syltet rødløg & blomsterkapers

Sushi 8 stk. 135,-
Spicy tun, porre, agurk, avocado tobbiko, toppet m/ laks, 
kataifi & urter

Bao 2 stk. 110,-
m/ crispy ebi & wasabi-mayo 
m/ friteret kylling & chili-goma

Poké bowl 165,-
m/ urter, ris, laks, tun, hvid fisk & poké sauce

Gyoza m/ kylling 6 stk. 125,- 
friteret japanske dumplings, ponzu m/ urter & teriyaki sauce

Forårsruller m/ laks 6 stk. 125,- 
sæsonens salat, agurk, avocado, koriander, laks, ørredrogn, 
miso aioli & goma sauce

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,-

Svampetoast 130,-
m/ svampemarmelade, parmesan & citrontimian

Helleflynder 145,-
Rimmet helleflynder m/ saltbagte jordskokker, ingefærmayo,
glaskål, syltet citron & tørret tang

Steak salat 155,-
tenderloin, grøn salat m/ balsamico- og hvidløgsdressing, 
bagt peberfrugt, syltede østershatte, løg & grillet avocado

Steak sandwich 165,-
black angus ribeye, salat, chimichurri & chipotle mayo



STØRRE RETTER

Vores større retter inkluderer 
signaturretterne for hvert køkken. Hvis du 
vil have din mad helt for dig selv, så er det 
oplagt at vælge en af vores større retter. 

Er du i et større selskab, og vil I smage lidt 
forskelligt? Så er deleretterne noget for 

jer. Retternes størrelse er lavet, 
så der altid er plads til en forret eller 

en dessert.

Fish & chips
245,-



STØRRE RETTER

Hvidvin 
Riesling Trocken, Immel Erben, 

Wittmann, Rheinsessen, øko 90,- / 425,- 

Chablis, Jean-Marc Brocard, Bourgogne `21
110,- / 500

Rødvin 
Cote du Rhône Rèserve, Chateau 

Mont-Redon `21  90,- / 425,-

PSI, Tempranillo, Ribera del Duero, 
Dominio de Pingus ‘19 695,-

Tuntatar 195,-
grillede forårsløg, syltet ingefær, ponzu-marineret agurk, 
tangsalat, soya mandler & grillet brød

Oksetatar 195,-
kapersbær, grov sennepmayo, maltcrumble, vild brøndkarse, 
grove fritter & purløgsmayo 
Tilkøb af 10 g caviar 125,- 

Lobster roll 190,-
jomfruhummere vendt i grillet løgmayo, purløg, lime, saltbagt
knoldselleri, syltede perleløg i en blød brioche. Toppet m/ hummer.
Tilkøb ekstra hummer 95,-

Flammegrillet teriyaki-laks 195,-
m/ ris, teriyaki-sauce & sprød salat

Dumplings 175,-
dampede dumplings m/ rejer, pak choi, soya ponzu, 
bønnespirer, koriander, chili & granatæble

Wok m/ oksekød 195,- 
fintsnittet oksekød, japanske udon-nudler, gulerod, 
aubergine, squash, peberfrugt, baby broccoli, løgfamilien, 
saltet asiatisk sauce

På Seaside kan du faktisk tilbringe en hel dag. Vi starter kl. 11 
med morgenkaffen, og når sulten melder sig står vores køkkenchefer 
klar med deres frokostfavoritter. Til fyraften kan du hænge ud i 
baren eller på kajen og få dig en velsmagende cocktail eller et glas 
vin, inden middagen skydes i gang. I weekenderne står den på DJs, 
dans og højt humør, hvis stemningen er til det.

Fish & chips 245,-
hvid fisk i hjemmelavet beer batter, fritter & kryddersalt, 
ærtesalat, sauce tartare, paprikamayo & syltede drueagurker

Moules frites 245,-
variation af muslinger, mascarpone, citron & alverdens urter
Serveres m/ fritter & aioli

Vol au vent 225,- 
skaldyrs-blanquette, bagt selleri, krebsehaler & friskrevet trøffel

Brandade 195,-
torsk, gruyere, bitre salater, hvid balsamcio & rouile

Dorade 245,-
helstegt dorade m/ blomkål, vadouvan, mandler, sesam & mynte 

Ribeye churrasco 325,-
250 gr. black angus ribeye m/ chimichurri & grillede porrer
Tilkøb fritter & bearnaise 35,-

Grillet lammeskank 265,-
m/ selleripuré & demi-glace m/ mørk øl & æbler

Fun Fact



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.

Din tjener hjælper jer gerne med at 
sammensætte menuen, så retterne kommer i 

det tempo, som I ønsker at spise i.

Churrasco mariposa 
600 gr. 625,-

m/ chimichiurri, bearnaise, fritter & salat



DELERETTER

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

Kander
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 495,-

Butterfly ribeye churrasco 
600 gr. black angus ribeye, fritter, grøn salat, chimichurri 
& bearnaise

625,- velegnet til 2 personer

Dang Dangs deluxe combo
24 stk. af Dang Dangs sushi med sæsonens fisk & toppings, 
6 stk. crispy ebi m/ chili-mayo, 6 stk. dumplings

565,- velegnet til 2 personer

Project Raw Family Style
tuntatar m/ grillede forårsløg, syltede ingefær, ponzu 
marineret agurk & tangsalat, koldrøget laks med fetacream 
& dild, sæsonens salat, friterede løgringe, pomfritter 
m/ urtemayo, soya mandler & grillet brød.

495,- velegnet til 2 personer

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



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. 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

Desserter

Crème brulée 80,-
m/dulce de leche

Tiramisu 85,-
ladyfingers, mascarpone creme, marsala, 
amaretto & Valrhona kakao

Lilla pude m/ frugt 95,- 
sød kartoffel, tremella, kokosnød, sagogrød af frugt

OST

Ostetallerken 155,-
3 gode oste, kvædekompot  & sprøde knækbrød

Portvin
Colheita Port Coroa de Rei, 
Manoel D. Pocas Junior, Porto ’01 75,-

Espresso 20,- // double 35,-

Cortado 32,-

Flat white 35,-

Te 35,-

Americano 38,-

Latte 45,-

Cappuccino 45,-

Iskaffe 50,- 

Varm chokolade 55,-

Chai latte 45,-

Irish Coffee 95,-

Ekstra shot 5,-

Cocktails
Espresso Martini 110,-
Sobieski vodka, hjemmelavet kaffelikør, kaffe

Negroni 120,-
Thorn gin, campari, Cucielo vermouth & appelsinskal

Gautier VSOP Cognac 3cl 60,-

Diplomatico Reserva Exclusiva 12y rom 6 cl 95,-

AVEC

VARME driKKE




