
MENUKORT

4. Version



10 serveringer 
495,-

1 Heat
· Kartoffelchips krydret med tomat

· Bjerre Kød x GRAN Social coppa
· Bitterballen med braiseret kylling  

ala coq au vin 

2 Heat
· Lyssej sashimi 

Kærnemælkssauce med peberrod,  
glaskål og dild

· Grillet porre 
Rogn, fed sauce og urter

· Socials fladbrød 
Friskost, fermenteret græskar  

og ras el hanout

3 Heat
· Stegt svinemørbrad 

Karl Johan olie, champignon  
og toner af røget bacon

· Vinter sauté 
Morkler, løg, selleri og citrontimian

· Lun kartoffelsalat 
Aromatisk vinaigrette og ristet valnød

4 Heat
· Lokal honning 

Appelsin, brød og havre

Udskift serveringen med  
Arla Unika ”mille feuille” + 45,- 

Socials  
Livretter 

250,-

1 Heat
Sticky fried chicken sliders 

Kartoffelbolle smurt med chilimayonnaise,  
friteret kylling, citron glace, forårsløg

Taco med braiseret oksekød 
 Græskarkerne molé, med lime cremefraiche  

og syltede løg

Hjertesalat wraps 
Marineret oksekød, friske grøntsager,  

lumpia sauce og sprødt

Kimchi fritter 
Sesam aioli

Ekstra Heats
Mix & Match selv dit næste heat med  

udvalget på næste side

Nyt

Drikkemenu
''4 slags'' 245,- 

Alternativet uden alkohol

''4 slags'' 375,-
Tilpassede drikkevarer

med alkohol

Social DiNing
 Bestilles af hele bordet

Tilkøb
· 10g Caviar med blinis og luftig cremefraiche og purløg 150,- / 195,-

· Skinke og ølpølse fra Bjerre Kød 55,-

· Arla Unika ”mille feuille” 100,- / 135,- 



SnAckbaren
Skinke og ølpølse fra Bjerre Kød 55,-

Kartoffelchips krydret med tomat serveret med tomat, stracciatella og oregano 45,-

Bjerre Kød X GRAN Social coppa med grillet brød og nordisk pesto 50,-

Bitterballen med braiseret kylling ala coq au vin og hjemmelavet sennep  45,-

10g Caviar med blinis og luftig cremefraiche og purløg  150,- / 195,-

Forretter
LYSSEJ SASHIMI  120,- 

Kærnemælkssauce med peberrod, glaskål og dild

GRILLET PORRE 110,- 
Rogn, fed sauce og urter

SOCIALS FLADBRØD 55,- 
Friskost, fermenteret græskar og ras el hanout

Hovedretter
STEGT SVINEMØRBRAD 155,- 

Karl Johan olie, champignon og toner af røget bacon

TACO MED BRAISERET OKSEKØD 75,- 
 Græskarkerne molé, med lime cremefraiche  

og syltede løg

STICKY FRIED CHICKEN SLIDER 75,- 
Kartoffelbolle smurt med chilimayonnaise,  

friteret kylling, citron glace, forårsløg

HJERTESALAT WRAP 75,- 
Marineret oksekød, friske grøntsager,  

lumpia sauce og sprødt

VINTER SAUTÉ 65,- 
Morkler, løg, selleri og citrontimian

LUN KARTOFFELSALAT 65,- 
Aromatisk vinaigrette og ristet valnød

KIMCHI FRITTER 65,- 
Sesam aioli

DessErter
LOKAL HONNING 100,- 
Appelsin, brød og havre

ARLA UNIKA ”MILLE FEUILLE”  100,- / 135,-  
Rugflager, creme på hvid dame, lokale kvæder og revet havgus ost

Mix&Match
A la carte

Sides

Social DiNing

GUL PRIS = GULDPRIS - Spørg din tjener efter guldkortet



Drikkevarer
Gran Socials G/T  95,-

Økologisk gin - mediterranean - grape

Stormy Bornholmer 85,-
SevaBlødda - gingerbeer - lime

“Hjem på hylden”  85,- 
Rabarber/stjerneanis snaps – tjenerens udvalgte tonic

Absolut passion 85,-
Passion - vodka - vanilje - lime

Lillet Spritz 85,-
 Lillet – vodka - jordbær – rabarber - citron

Følg med


