
BRASSERIE ULO

H O T E L A R C T I C . C O M



Start dit måltid med sprøde snacks og et godt glas øl fra Mikkeller

BAR SNACKS
Saltede mandler  pr. skål 35,-

Oliven  pr. skål 35,-

Snackpølser: chorizo, peber, parmesan  pr. skål 35,-

Tapioka chips med kvanpulver 45,-

Grønlandske specialiteter, 3 slags med syltet kvan 60,-

12.00 - 21.00

Spørg os om allergener



FROKOST

SMØRREBRØD
1 stk. 75 kr.  /   2 stk. 125 kr.  /  3 stk. 165 kr.

Rejer 
Med cremet stenbiderrogn, citron og tang

Røget ål 
Med æbler, syltede løg og confiteret æggeblomme

Røget hellefisk 
Med æg royal, urtemayonnaise, fennikel crudité og urter

Paneret hellefisk 
Med sauce tatar, syltet citron og kvan

Moskus roastbeef 
Med røget mayonnaise, tomatchips og tomatpulver

Spørg os om allergener



FROKOST

LETTE RETTER

Snekrabbe
Serveret på is med kvanmayonnaise, citron og dild 155,-

Pil-selv rejer 
Serveret på is med mayonnaise, citron og dild   135,-

Salat fra Greenlandic Greenhouse 
Blandet med nødder, syltede rødløg, friske urter og dressing       115,-

Tilkøb af kylling / 45,-

TILBEHØR
Pommes frites med rosmarinsalt 35,-
Pommes frites med trøffel vinaigrette        45,-
Remoulade      25,-
Ketchup      25,-
Mayonnaise      25,-
Chilimayonnaise       25,-
Kvanmayonnaise      25,-
Ristet brød      15,-

Spørg os om allergener



FROKOST

DESSERTER

3 gode oste – med kompot og sprødt
Knækbrød og kvanchutney 95,-

Valgfri kaffe/the med sødt fra bageriet   75,-

Hjemmebagte chokolade cookies 3 stk.   45,-

Spørg os om allergener



AFTEN

FORRETTER

Let røgede kammuslinger 
Jordskokkepuré, trøffel, jordskokkechips og kvanpulver 115,-

Tatar af rensdyr 
Tomat jús, persilleolie, tomat tuilles, æggeblommecreme og karse 120,-

Skaldyrsconsommé
Med dagens fisk og skaldyr 95,-

Snekrabbe
Serveret på is med kvanmayonnaise, citron og dild 155,-

Pil-selv rejer 
Serveret på is med mayonnaise, citron og dild 135,-

Spørg os om allergener



HOVEDRETTER

Dagens vegetar 
Spørg venligst din tjener  215,-

Dagens fangst 
Rouille, tang fumé, sorte tapioka chips, dildolie og aromatiske urter 245,-

Confiteret moskus  
Saltbagt løg, aromatiske urter, vinaigrette på brunet smør, sortebær og demi glace 285,-

Grønlandsk lam 
Lammeryg og lammebrisler, saltbagt selleri, røget lammehjerte,
aromatisk rødbedesauce med fyld af æbler og urter 295,-

Arctic burger 
Hakkebøf af vildt og okse, BBQ dressing, syltede agurker, salat, hjemmerøget 
bacon, løg, tomat, cheddar. Serveres i sprød briochebolle fra eget bageri med 
pommes frites med rosmarinsalt og chilimayonnaise 185,-

AFTEN
=  Vegetarisk

Spørg os om allergener



AFTEN

Dry Aged Meat 

Dryaging eller tørmodning, er en gammel metode til at modne kød, 

således at det både bliver mere smagfuldt og samtidig bliver mere mørt.

I al sin enkelthed, går det ud på, at lade kødet tørre over en 

længere periode i vores modningsskabe, så mælkesyren i kødet bliver 

nedbrudt og derved intensiveres smagen i kødet.

Samtidig går kødets egne enzymer i gang med at mørne kødet, 

hvorved man får et stykke kød med langt dybere smag, intens rød 

farve og som samtidig er virkelig mørt.



AFTENAFTEN

Dry Aged Meat 
Pris efter bestilt vægt

Udvalg og pris - spørg venligst din tjener

Tilbehør
Pomme purée med urteolie / 45,-

Pommes frites med rosmarinsalt / 35,-

Pommes frites med trøffel vinaigrette / 45,-

Blandet salat med krydderurter, skalotteløg, 
sennepsvinaigrette og croutons / 60,-

Sauce
Pisket sauce bearnaise med frisk estragon / 60,-

Aromatisk rødbedesauce med fyld af æbler og urter / 60,-

Vinaigrette sauce på brunet smør, sortebær og demi-glace / 60,-

Spørg os om allergener



AFTEN

DESSERTER

Rehydrerede bær med timian 
Bærsorbet, marengs og rålakrids 120,-

Snebold
Parfait på grønlandspost med bær, crumble og tørret yoghurt 110,-

3 gode oste – med kompot og sprødt
Knækbrød og kvanchutney 95,-

Valgfri kaffe/the med sødt fra bageriet 75,-

Hjemmebagte chokolade cookies 3 stk 45,-

Spørg os om allergener



DRIKKEVARER





DRIKKEVARER

FADØL

Mikkeller
Se på tavlen eller spørg din tjener  20 cl. 65,-   /  40 cl. 95,-

 

FLASKE 

Mikkeller Alkoholfri, Tuborg, Classic eller Carlsberg      50,-

Spørg din tjener 

SODAVAND
 
Vælg mellem  /  Coca Cola, Coca Cola Zero**, Squash, Hindbær,                  
Faxe Kondi, Lemon, Danskvand, Danskvand Citrus* eller Tonic*

25 cl. 28,-

50 cl. 40,-

Juice, glas 25,-

*25 cl.
**50 cl.



DRIKKEVARER

HVIDVIN 

Chardonnay 

Keystone Limited Edition               
Denne vin er en klassisk “Californian Chardonnay” med god struktur samt fine frugtige toner à la fersken, abrikos og 
appelsinskal. En perfekt vin til de fleste retter med fisk eller lyst kød

Glas 85,-   /   75 cl 375,-

RØDVIN  

Zinfandel
Bear Creek, Californien                 
Dette er en super velsmagende og kraftfuld vin, med masser af vanilje og modne blommer i næsen. 
Den er noget nær det perfekte match til grillbøffen.

Glas 85,-   /   75 cl 375,-

Se flere vine i vores vinkort



DRIKKEVARER

DRINKS

Filur
Med vodka, hindbær, appelsin  75,-

Cuba Libra  

Med rom og cola   95,-

Dry Martini 
Med Noilly Prat og gin   145,-

Gin Hass 

Med gin, mango sirup og lemon   95,- 

Espresso Martini 
Med espresso, Bailey, Kahlua og vodka  145,-



DRIKKEVARER

GIN

Vælg mellem varianterne fra Mosgaard Organic Handcrafted Gin 

Rhubarb gin  
Fine og friske noter af rabarber som sikrer en behagelig syre i ginen   65,-

Dry gin 
En frisk gin med let balanceres af sødme og slutte af med en eftersmag af citrus    65,-

Tangerine gin   

Sødmefuld gin som tager smag fra de friske mandariner og mandler   65,-

Tonic   
Fever-Tree Tonic  45,-



VARME DRIKKE

Americano 35,-

Espresso 35,-

Dobbelt Espresso 45,-

Caffe Latte 45,-

Cappuccino 45,-

Varm Kakao 45,-

Grønlandsk Kaffe
Med kaffe, whiskey, Kahlua, Grand Marnier  145,-

Irsk Kaffe 

Med kaffe, whiskey, brun farin 95,-

DRIKKEVARER



VELBEKOMME!

H O T E L A R C T I C . C O M


