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

FORSPIRING
Terrine på kål og kimchi
Wrap med grønt fra haven, tamarinde og brunet smør
Falafel med kvaste urter
Pris per snack 45,-

Salte snacks 

#detgrorpåen
#gemyse

FLORA & FAUNA
Vegansk dashi på kombu med silketofu

85,-

Tortilla med butternut-squash og blomsterkarse

95,-

Rødbedetatar med egen sylt og pickles

120,-

Gemyse

120,-

Syltede bøgehatte med pak choi og havresauce

110,-

Dahl med dukkha og koriander

95,-

Stegt kål med rucola og blå kornblomst

110,-

Brændt porre med yuzu og persille

110,-

Dansk charcueri fra Nørresøby

120,-

Rimmet torsk med ørredrogn og kartofler

130,-

Blæksprutte med æbleharissa

130,-

Kalvebrisler med jordskokker og wasabina

145,-

Andebryst med fermenteret rødkål

165,-

TIL SMÅ SPIRER
Kylling med kartoffelmos og grønt
– hertil Gemyses hjemmelavede ketchup 

#detgrorpåen
#gemyse

75,-

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,-

AFBLOMSTRING
Økologiske oste med knækbrød og sylt

95,-

”Drunken Dog”, kærlighed og kvædekompot

85,-

Kokos, citrusfrugter og olivenolie

75,-

Brunkage miskmask

85,-

Gateau Marcel med vaniljeis

85,-

Gemyses risalamande

85,-

SØDT TIL KAFFEN
Spanskrør med kanelsukker

35,-

Slikkepind

35,-

Julesmåkager

35,-

#detgrorpåen
#gemyse

