Gemyse er stedet, hvor fornuft og følelse mødes.
Alle vores grøntsager er naturligvis 100 % økologiske, og vi tilstræber,
at alt hvad vi serverer, er så naturligt som overhovedet muligt.
Det grønne køkken har altid været noget helt specielt for mig.
Variationerne i smag og tekstur er kolossale, og det samme er sæsonernes vekslen.
Velkommen & Velbekomme
Mette Dahlgaard

HAVEN RUNDT
Kom hele vejen rundt i Gemyses køkken. Her fås den
fulde oplevelse af sanselig fornuft til den nysgerrige gæst.
Vi starter med snacks og kommer gennem et bredt udvalg
af Gemyses flora og fauna.
Vi slutter af med dessert og sødt til kaffen.

Pris pr. person 550,-

”Haven Rundt” nydes bedst på 2,5 time,
men lad os det gerne vide, hvis I ønsker den serveret hurtigere.

GEMYSES ”DRINK PAIRING”
– afstemt efter Haven Rundt

#detgrorpåen
#gemyse

Pris pr. person 500,-

FORSPIRING
Trio af mandler, oliven og umodne ferskner

45,-

Wrap af sprøde grøntsager og goma

45,-

Falafel med kvaste urter

45,-

Dumplings med soja, ingefær og lime

45,-


145,-

Gemyses udvalg af snacks

#detgrorpåen
#gemyse

FLORA & FAUNA

Gemyse med grønne asparges og mokka

120,-

Rørt gulerodstatar med vagtelæg

110,-

Kartoffelbånd med friskost og polenta

110,-

Broccoli asparges med kimchi og sesam

105,-

Stegt salat med mormor-dressing og fermenterede vindruer
Hvide asparges med olivenolie og urter 

95,110,-

Tilkøb til hvide asparges: Caviar 

+95,-

Grydestegt porre med boghvede og ramsløg

110,-


Jomfruhummer med chorizo og parmesan

155,-

GODE DELERETTER - VELEGNET TIL 2 PERSONER
Blomkåls kebab med fladbrød

150,-

Glaseret havtaskehale med Dukkah

245,-

Fyldt vagtel med sprøde salater

245,-

Krogmodnet grisebryst med grønt og bao

285,-

#detgrorpåen
#gemyse

AFBLOMSTRING
”Drunken Dog” med kvædekompot og brunet smør

85,-

Kokos, citrusfrugter og olivenolie

75,-

Bagt rabarber sorbet med rosmarin

85,-

Klar koldskål med kærnemælks-is

95,-

Popcorn popcorn

85,-

SØDT TIL KAFFEN
Mochi med passionsfrugt

35,-

Fyldte chokolader fra Mark Hermann

35,-

#detgrorpåen
#gemyse

