
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Nysøgårdsvej 9 
Ny Hammersholt 

3400 Hillerød 
Tlf.: 48 26 56 85 

www.nysogaard.dk 
 

 
 
 
 

Alle vores retter kan også  
bestilles ud af huset. 

 



Hold din fest på Nysøgaard ! 

Restaurant Nysøgaard er det ideelle sted at afholde selskaber.  

Der er plads til ca. 100 gæster i vores selskabslokale. 

Vi har det hele - hyggelige og smukke omgivelser, fantastiske hjemmelavede 
retter og super betjening. 

Vi tilpasser hvert enkelt selskab, så det passer lige præcis til de forestillinger og 
ønsker du/I har. 

Ring eller skriv for nærmere info 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Brunch 
Serveres til kl. 14.00 alle dage  

 
 
 

Golf Brunch 
Røræg, brunchpølser, bacon, skinke, ost, marmelade og frisk frugt. Hertil friskbagt brød og 
smør. 

 
kr. 85,00 

 
Hul 19 brunch 
Serranoskinke m. pesto og bagte cherrytomater, ost, røræg, bacon, brunchpølser, frisk frugt, 
amerikanske pandekager med sirup, yoghurt med rabarberkompot og müsli. Hertil friskbagt 
brød og smør. 
 

kr. 115,00 
 
Junior brunch  

(serveres kun til børn under 12 år) 

Røræg, bacon, cocktailpølser, brunch pandekager og frisk frugt. Hertil friskbagt brød og smør. 

kr. 50,00 

 
Ostemad 
Franskbrød eller rugbrød med skæreost.  
(mild eller lagret). 
 

kr. 23,00 
 
Rullepølsemad 
Franskbrød eller rugbrød med rullepølse. 
 

kr. 23,00 
 
 

 
Sideorders 

 
Amerikanske pandekager med sirup 
 

kr. 32,- 
 
Tallerken yoghurt 
Serveres med rabarberkompot og müsli. 

 
kr. 28,- 

 
Spørg efter allergener, hvis der er noget du ikke kan tåle !! 



Frokost 
 

 

Sandwich med serranoskinke 

Serveres med sprøde salater, ærtepure, marinerede cherrytomater, peberfrugt og ærteskud.  

kr. 89,00 

”Birdie” sandwich med kylling 

Serveres med sprøde salater, marinerede cherrytomater, agurk, bacon, æg og karry dressing. 

kr. 89,00 

Steak sandwich 

Serveres med sprøde salater, salsa, stegte gulerødder og squash.  

kr. 89,00 

Dagens salat 

Se på tavlen. Serveres med brød og smør. 

kr. 88,00 

 
Klassisk burger 
Med oksekød eller kylling 

Ost, bacon, salat, agurk, marinerede cherrytomater, løg og hjemmesyltet agurkesalat. Hertil 
friterede kartofler med dressing (vælg mellem sauce Heinz, hvidløgsmayo og salsa). 

kr. 118,00 

 
Stærk burger 
Med oksekød eller kylling 

Salsa, jalapeños, salat, agurk, ost og tomat/chilidressing.  
Hertil friterede kartofler med dressing (vælg mellem sauce Heinz, hvidløgsmayo og salsa). 
 

kr. 118,00 

Gorgonzola burger 
Med oksekød eller kylling 

Balsamico glace, rødløg, frisk æggeblomme og gorgonzoladressing. Hertil friterede kartofler 
med dressing (vælg mellem sauce Heinz, hvidløgsmayo og salsa). 
 

kr. 118,00 

Pariserbøf 

Hjemmesyltede rødbeder, kapers, pickles, peberrod, løg og frisk æggeblomme. 

kr. 98,00 
 
Frokost steak 
Serveres med bløde løg, surt og rugbrød. 

 
Kr. 95,00 

 



Frokost 
 

Frokosttallerken (se tavlen) 

Kr. 118,00 

 
Frikadeller 
Serveres med hjemmelavet kartoffelsalat, surt, rugbrød og smør. 

 
Kr. 75,00 

 

1 slags sild m. tilbehør. Serveres rugbrød og smør 

kr. 42,00 

(husk at bestille snapsen  –fra kr. 25,00) 

 

2 slags sild m. tilbehør. Serveres med rugbrød og smør 

kr. 68,00 

(husk at bestille snapsen – fra kr. 25,00) 

 
 

1 håndmad (uspecificeret) 
kr. 24,00 

 

2 håndmadder (uspecificeret) 

kr. 46,00 

 

2 håndmadder (uspecificeret) + 1 lille øl  

(Carlsberg Pilsner eller Tuborg Classic) 

kr. 70,00 

(kr. 12,00 i tillæg for alm. størrelse Carlsberg eller Tuborg fadøl) 

 

3 håndmadder (uspecificeret) 
kr. 68,00 

 
Smørrebrød med æg og rejer 

kr. 35,00 
 

 

Spørg efter allergener, hvis der er noget du ikke kan tåle !! 
 

 



Aftenkort 

Forretter 

 

Lynstegt tun 

Serveres med asparges, avokado og salat. Hertil brød og smør. 

kr. 85,00 

Serranoskinke 

Serveres med salat, limeolie, mandler, og revet parmesan. Hertil brød og smør. 

Kr. 75,00 

Kyllingebryst 

Serveres med stegte gulerødder og squash, ærtepure og ærteskud. Hertil brød og smør. 

Kr. 65,00 

 

Hovedretter 

 

Dagens ret 

Se tavlen på baren 

Kr. 95,00 / 128,00 (stor portion) 

 

Steak af oksefilet 

Serveres med dagens grønt, kartoffel og sauce 

Kr. 145,00 

 

Engelsk bøf 

Serveres med agurkesalat, bløde løg, kartofler og sauce. 

Kr. 145,00 

 

Kyllingebryst 

Serveres med pasta, pesto, grønt og fløde 

Kr. 110,00 

 

Dagens salat 

Se på tavlen. Serveres med brød og smør. 

kr. 88,00 

 
 



Aftenkort 
 
Klassisk burger 
Med oksekød eller kylling 

Ost, bacon, salat, agurk, marinerede cherrytomater, løg og hjemmesyltet agurkesalat. Hertil 
friterede kartofler med dressing (vælg mellem sauce Heinz, hvidløgsmayo og salsa). 

kr. 118,00 

 
Stærk burger 
Med oksekød eller kylling 

Salsa, jalapeños, salat, agurk, ost og tomat/chilidressing.  
Hertil friterede kartofler med dressing (vælg mellem sauce Heinz, hvidløgsmayo og salsa). 
 

kr. 118,00 

Gorgonzola burger 
Med oksekød eller kylling 

Balsamico glace, rødløg, frisk æggeblomme og gorgonzolasauce. Hertil friterede kartofler med 
dressing (vælg mellem sauce Heinz, hvidløgsmayo og salsa). 
 

kr. 118,00 

Pariserbøf 

Hjemmesyltede rødbeder, kapers, pickles, peberrod, løg og frisk æggeblomme. 

kr. 98,00 

 

 

 

Desserter 

 

Camembert Frites 

Serveres med syltede bær og ristet brød 

Kr. 45,00 

 

Dagens dessert 

Se tavlen på baren 

Kr. 45,00 

 

 

 

 



Snacks 

 

Nachos 

Tomat, jalapeños, løg, cheddar. Hertil serveres salsa, tomat/chilidressing og hvidløgsmayo. 

kr. 58,00 

 

Nachos med kylling 

Kylling, tomat, jalapeños, løg, cheddar. Hertil serveres salsa, tomat/chilidressing og 
hvidløgsmayo. 

kr. 70,00 

 

Friterede kartofler 

Med sauce Heinz og hvidløgsmayo 

kr. 32,00 

 

Børne & junior menu 

(serveres hele dagen – kun til børn under 12 år) 

 

 

Frikadeller 

Serveres med friterede kartofler og hjemmerørt remoulade. 

Kr. 45,00 

 

Juniorburger 

Serveres med agurk, tomat, salat, friterede kartofler og ketchup. 

kr. 50,00 

 

Junior ”Birdie” sandwich 

Serveres med sprøde salater, marinerede cherrytomater, agurk, bacon, æg og karrydressing. 

Kr. 50,00 

Dagens ret 

Efter kl. 17.00. 

Kr. 50,00 

 

Friterede kartofler  

kr. 25,00 



Drikkevarer 
 
Kolde drikke    25 cl / 40 cl. 
 
Sodavand     Kr. 20,00 / 27,00 
Coca cola, Coca Cola Zero, Fanta, Lemon, Danskvand 
Sodavand i 50 cl. plastflaske    kr. 29,00  
Coca cola, Coca Cola Zero, Squash, Faxekondi, Lemon, Danskvand 
Iste eller Coco5    kr. 30,00 
Juice (Appelsin eller æble)    kr. 15,00 / 22,00 
Hyldeblomst    kr. 15,00 / 22,00 
Hyldebrus (hyldeblomst og danskvand)    kr. 20,00 / 27,00 
Isvand (eneste drikkevare)    kr. 5,00 
 
Fadøl    25 cl/40 cl/75 cl 
 
Carlsberg Pilsner    kr. 27,-/39,-/69,- 
Tuborg Classic    kr. 27,-/39,-/69,- 
Kande (1 liter)    kr. 96,00 
     
    33 cl / 50 cl 
American Pale Ale (4,6 %)    kr. 38,00 / 58,00 
Kande (1 liter)    kr. 110,00 
 
    33 cl / 50 cl 
Grimbergen double (6,5 %)    kr. 38,00 / 58,00 
Kande (1 liter)    kr. 110,00 
 
”Øltårnet”          1,5 l./2 l./2,5 l./3 l./3,5 l. 
Carlsberg Pilsner/Tuborg Classic                          142,-/189,-/235,-/282,-/330,- 
Grimbergen                            162,-/216,-/270,-/325,-/380,-
     

Flaskeøl 
 
Erdinger dunkel (50 cl)    kr. 49,00 
Kronenburg 1664 (33 cl)    kr. 32,00 
Brooklyn IPA (33 cl)    kr. 32,00 
Brooklyn Brown Ale (33 cl)    kr. 32,00 
Hoegarden (33 cl)    kr. 32,00 
Carlsberg Nordic - 0,05 % (33 cl)    kr. 27,00 
 
Spiritus 
 
Bitter (2 cl) (Gl. Dansk, Jägermeister, Ramazotti m.m.)  kr. 25,00 
Miniflaske Fernet Branca / Underberg (2 cl)    kr. 25,00 
Alm. Spiritus (2 cl)    kr. 25,00 
(Vodka, gin, whisky m.m.) 
Luksus spiritus (2 cl)    fra kr. 30,00 
(Jack D, cognac m.m.) 
Alm. spiritus (2 cl) m. sodavand    kr. 39,00 
Lux. spiritus(2 cl) m. sodavand    kr. 46,00 



Varme drikke 
 

Kaffe eller the fra kanden 
10,00 / 50,00 

En kop / en kande 

 
Café au lait/cappuccino 

22,00 / 29,00 
Med enkelt espresso/dobbelt espresso 

 
Cotardo/Macchiato 

18,00 / 25,00 
Med enkelt espresso/dobbelt espresso 

 
Caffé latte 

30,00 / 37,00 
Med enkelt espresso/dobbelt espresso 

 
Espresso  

14,00 /20,00 
Enkelt espresso/dobbelt espresso 

 
Caffé chok 
(espresso, varm chokolade & flødeskum) 

32,00 
 
Varm chokolade med flødeskum 

27,00 
 
Varm hyldeblomst 

22,00 
 
Chai latte  

30,00 
 
Irsk kaffe 

37,00 
 
Varm lomumba 

37,00 
 
Ekstra shot kaffe 

7,00 
 

 
Dagens kage 

kr. 20,00 
 

 
 



Vinkort 
 

Hvide vine    Glas Flaske 
    
Sauvignon Blanc, Solanera, Chile   37,00 180,00 
Vinen er en frisk og aromatisk hvidvin med en god vinøs sprødhed. Smagen er domineret af 
hyld og tropisk frugt. Velegnet til de fleste fiskeretter eller som et køligt glas i utide 
 
 

Riesling Trocken , Markus Molitor Tyskland, Øko (1ltr) 56,00 362,00 
En Riesling med stor personlighed fra en af Mosel dalens bedste producenter. Frisk og 
ekspressiv duft med noter af grønne æbler, citrus og hvide ferskner. Smagen er balanceret 
med en anelse restsødme, der balanceres af frisk frugtsyre. 
 

 
Rosévin   Glas Flaske 
 
Tempranillo/Cabernet Sauvignon, Chile   37,00 180,00 
Rosévinen Pico Aneto er lavet på de kendte Tempranillo og Cabernet Sauvignondruer. 
Blandingen kunne give en frugtrig og intens mørk rødvin, men når hensigten er at lave en 
rosévin sorteres drueskallerne fra mosten eft er kort ti d, inden der trækkes for meget farve 
ud. Smagen er sødmefuld, aromatisk og ikke ti l at stå for. En lækker sødmefuld og meget 
anvendelig frugtbombe. 

 

Rødvin   Glas Flaske 
 
Cabernet Sauvignon, Solanera Chile   37,00 180,00 
Vinen er en god fyldig vin med en intens farve og flot bouquet. Smagen er domineret af 
solbrændte (Solanera) røde bær. Velegnet ti l kraftige og krydrede retter. 

 
 

Husk at se på tavlen med vores 
”Vinkælder” 

 


