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VI BRUGER ALTID RÅ ÆGGEBLOMME MEN TILBYDER PASTEURISERET ÆG 

VIGTIG INFO!
SIDDER I PÅ TORVET, BESTIL VENLIGST I UDEBAREN
- HUSK AT OPLYSE DIT BORDNUMMER SOM DET FØRSTE!

VED SPIDSBELASTNING KAN DER FORVENTES VENTETID!

Scan for menu in EnglishDeutsche Speisekarte
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bestil.rashaderslev.dk



HJEMMEPANERET RØDSPÆTTEFILET
Med hjemmelavet remoulade, citron, tomat, asparges, kaviar og dild

125,-

KOLDRØGET LAKS FRA KALVØ RØGERI
Med mayo, dild, tomat, citron, kaviar og friterede kapers

125,-

Smørrebrød

125,-RØRT TATAR
Med syltede og rå løg, friterede kapers, peberrod, syltede sennepsfrø og rå æggeblomme

RIBBENSTEG
Med sprøde svær, syltede løg, syltede agurker, syltede sennepsfrø og karse

125,-

115,-HJEMMERØRT HØNSESALAT
Med bacon, syltede løg, sennepsfrø og urtesalat  

ÆG OG REJER
Med kaviar, citron, tomat, urtesalat og dildmayo

115,-

SMØRREBRØDSPLATTE
Med koldrøget laks, ribbensteg og rødspættefilet. Anrettet som snitter. (kan ikke deles)

199,-

VI TILBYDER IKKE GLUTENFRIT BRØD, MEN GÆSTEN ER NATURLIGVIS
VELKOMMEN TIL AT MEDBRINGE EGET BRØD

FRA 11:00 TIL 16:00

135,-STRAMMER MAX (LUKSUS UDGAVE)
Ristet brød med ostecreme, landskinke, tomat, bacon, dobbelt spejlæg og purløg

Frokost



STJERNEKASTER
Med hjemmepanerede rødspættefileter, rejer, koldrøget laks og hjemmelavet dressing 
serveret på ristet franskbrød med citron, kaviar og grønt

199,-

PARISERBØF
Serveres med rå æggeblomme og tilbehør

165,-

Frokost
135,-NACHOS MED KYLLING

Serveres med cremefraiche og stærk salsa

BACON CHEESEBURGER MED BEARNAISE MAYO  
Med løg, tomat, salat, pommes og aioli

165,-

145,-CÆSAR A LA RAS
Med kylling, bacon, tomat, parmesan, dressing og hjemmelavede croutoner

165,-PASTA A LA RAS
Soyavendt pasta, sprød serrano, pesto, parmesan, ærter, chili, løg og kylling

Børnemenu
105,-FISKEFILET OG POMMES

105,-PIZZA MED SKINKE OG OST

TIL BØRN UNDER 12 ÅR

15,-TILKØB 
DIP Ketchup er gratis. Vælg mellem: AIOLI, MAYONAISE, STÆRK SALSA, REMOULADE

155,-RAS’ SOMMERSALAT
Med æg, rejer, couscous og dressing.

145,-TARTELETTER MED HØNS I ASPARGES
3 stk. Tarteletter, tomat og urtesalat

59,-POMFRITTER

FRA 11:00 TIL 16:00



STJERNEKASTER
Med hjemmepanerede rødspættefileter, rejer, koldrøget laks og hjemmelavet dressing 
serveret på ristet franskbrød med citron, kaviar og grønt

219,-

PARISERBØF
Serveres med rå æggeblomme og tilbehør

175,-

Aften
135,-NACHOS MED KYLLING

Serveres med cremefraiche og stærk salsa

BACON CHEESEBURGER MED BEARNAISE MAYO  
Med løg, tomat, salat, pommes og aioli

175,-

145,-CÆSAR A LA RAS
Med kylling, bacon, tomat, parmesan, dressing og hjemmelavede croutoner

189,-STORE TARTELETTER MED HØNS I ASPARGES
Med tomat og urtesalat. 3 stk.

ENGELSK BØF
Ca. 200 g. oksefilet. Serveres med løg, kartofler, surt og smørsauce          

269,-

BAGT LAKS
Serveres med asparges, hollandaise, grønt og couscous

269,-

WIENERSCHNITZEL 
Med kartofler, citron, kapers, peberrod og smørsauce

249,-

SNITTER OG BAJERE 
5 stk. af vores mest populære smørrebrød som snitter efter kokkens valg.
Servers med 4 øl-smagsoplevelser svarende til 0,6 l.

299,-

Børnemenu
105,-FISKEFILET OG POMMES

105,-PIZZA MED SKINKE OG OST

TIL BØRN UNDER 12 ÅR

175,-PASTA A LA RAS
Soyavendt pasta, sprød serrano, pesto, parmesan, ærter, chili, løg og kylling

FRA 17:00 TIL 20:30



Kaffe ogKager

FRIT VALG 99,-

VÆLG FRIT MELLEM ÉN AF VORES KAFFE OG ÉN AF VORES KAGER,
OG FÅ LIGE DEN KOMBINATION DU ØNSKER!

SE VORES
 UDVALG AF KAGER 

I UDEBAREN

KAGE + VALGFRI 
KAFFE, TE ELLER 

KAKAO



Kaffe
ALMINDELIG KAFFE/FILTERKAFFE   35,-
ESPRESSO/ ESPRESSO MACCHIATO              
ENKELT / DOBBELT   26,,- / 36,,-
En espresso er ikke noget der falder i alle smags, da den er meget kraftig. Den kom-
mer i en lille kop og alles smag består af en mundfuld. Det siges, at man bør drikke 
den inden for ganske få minutter, så den ikke mister sin smag. Espresso Macchiato 
adskiller sig med en smule skum på toppen.

CAFÉ AMERICANO   40,-
En americano minder på nogle måder om helt almindelig kaffe, og beder man om 
en sort kaffe, er det da også ofte denne variant, man får serveret. En americano er et 
shot espresso der blandes med varmt vand. Alt efter styrken kan mængden af vand 
doseres, eller der kan komme to shots i.

CAFÉ AU LAIT   49,-
Ligesom caffe latte betyder kaffe med mælk på italiensk betyder, café au lait kaffe 
med mælk på fransk – det betyder dog ikke at det er den samme drik. Der er nemlig 
betydelig forskel på styrken, da en café au lait kun indeholder en lille smule mælk 
der typisk er kogende varm og ikke skummende som i en Caffe latté.

CAFÉ LATTE    49,-
En caffe latte er en blanding af espresso og varm mælk. Typisk en del espresso og 
tre dele mælk, altså en drik for dem, der ikke nyder deres kaffe stærk.

CAPPUCCINO   49,-
En af de mest ikoniske kaffedrikke og samtidig en af dem, der har været her længst 
tid, og er en klassiker på restaurantbesøget. Cappuccino består af espresso, varm 
mælk og mælkeskum, hvilket gør den mere luftig. Serveres med et drys kakao ov-
enpå.

CORTADO   49,-
En cortado er en varm kaffedrik, der består af cirka lige dele mælk og espresso. 
I modsætning til mange andre populære mælkebaserede kaffedrikke stammer 
denne ikke fra Italien, men fra Spanien. Denne drik smager meget mere af stærk 
kaffe end eksempelvis en latte, der består af 2/3- dele mælk. Derfor er en cortado et 
godt bud, hvis man vil have en maskulin kaffe, som stadig har noget mælk.

CAFÉ ORANGE   55,-
Orange chokolade overhældt med dobbelt espresso, steamet mælk og luftig skum. 
Minder til forveksling om en latte, blot med et strejf af orange chokolade.

CAFÉ CHOK   55,-
Chokolade overhældt med dobbelt espresso, steamet mælk og luftig skum. Minder 
til forveksling om en latte, blot med et strejf af chokolade.

CHAI LATTE   49,-
Steamet mælk og luftig skum med indisk chaipulver

VARM KAKAO   45,-
Serveres med flødeskum

AMERIKANSK KAFFE   55,-
Vores varme kakao med et skud espresso som giver en dejlig varm kakao-drik med 
et tvist af kaffe.

The   35,-
Al the kommer fra den samme plante, som har det latinske navn camellia sinensis. 
Der produceres the mange steder i verden med hovedvægt på Asien. Koffeinind-
holdet i the ligger på samme niveau som i kaffe. Der bruges mindre mængde the 
end kaffe til brygning af en kop. Vælg mellem:

EARL GREY MILD  
(Uden garvesyre) Liflig og meget aromatisk. 

SORT FLØDE THE  
Rund og dejlig cremet smag

SØNDERJYSK 
Let sødlig med eftersmag af vanilje og orange
                                           
GRØN KVÆDE  
Grøn te med kvæde som giver en karakterfuld aroma
                                        
ROOIBOS - HOLE IN ONE  
Vor absolut mest populære te, blandes efter husets opskrift

COOL MINT 
Kombinationen af urter giver denne te en enestående smagsoplevelse. Stay cool.



Fadøl  DRAFT BEER

PILSNER FRA FUGLSANG (150 ÅRS)     35,- / 59,-
Med sin korngyldne farve og sit flotte kompakte skum. Humlen giver en frisk dug 
og en let smag. Alc. 4,8% vol.

CLASSIC FUGLSANG BLACK BIRD   35,- / 59,-
Den dufter frisk og en anelse syrlig af humle, og det er også humlen der giver øllet 
den karakteristiske smag. Alc. 4,8% vol.

HEINEKEN EXTRA COLD (KUN SOMMER)                65,-
En frisk og frugtagtig aroma, der stammer fra gæren, og en behagelig, ikke for 
voldsom bitterhed, der gør den nem at drikke. Alc.4,6% vol.

HVEDE EDELWEISS              65,-
Den gyldne, ufiltrerede hvedeøl er brygget efter bayersk tradition. Gennem skum-
mets fine små bobler trænger en imødekommende, mild duft. Smagen har friske 
noter af citrus, banan og kryddernellike. Alc. 5,8 % vol.

WHEAT BEER EDELWEISS              65,-
Velbalanceret bitterhed med en blød og frisk smag. Forfriskende eftersmag der 
gør den let drikkelig. Alc.4,9% vol. 

PIFT CITRUS HVEDEØL              65,-
En forfriskende, let og lys hvedeøl med et pift af citrus og frisk aroma. Fremstår 
naturlig uklar, hvidgylden med et flot og fyldigt skumhoved. Alc.5,2% vol.

FRÜLI JORDBÆRØL (KUN SOMMER)               65,-
En jordbærøl med en unik blanding af witøl og 30% jordbær frugtsaft. En afbal-
anceret og forfriskende øl, der er pakket med jordbær og frugt. Alc.4,1% vol. 

NEW ENGLAND IPA                                  65,-
Fyldig og let perlende øl, der ikke bliver hængende for længe og
giver derfor hurtigt plads til en tår mere. Alc. 5,4% vol.

LANGUNITAS IPA            65,-
En frisk og frugtagtig aroma. Frisk duft af citrus, florale noter fra humlen.
Velbalanceret bitterhed. Alc.6,2% vol. 

RAS IMPORT                                                              65,-
Belgisk Klosterøl med dejlig rund og maltet smag. Mild bitterhed med en sød 
fyldig karamel eftersmag. Alc. 6,8% vol.

MØRK MUMME                                                  65,-
En hybrid mellem belgisk dubbel og engelsk/amerikansk brown ale.
Fyldig krop, lettet af en let bæsyrlighedsten. Alc. 6,5% vol.

MURPHY’S IRISH STOUT                      65,-
En smooth og cremet stout med en lidt ristet smag. Let sødlig med noter af kaffe 
og ristet malt. Alc. 4,0% vol.

Kolde drikke  UDEN ALKOHOL 

SODAVAND                                 35,- / 55,-
Pepsi, Pepsi MAX, Appelsin, Mirinda lemon, Faxe kondi, Danskvand, Tonic

COCIO                                              35,-
VAND ELLER KILDEVAND                                  25,-
EN KANDE VAND                                   40,-
JORDBÆRSMOOTHIE                            55,-
APFELSCHORLE                                   50,-
REDBULL                                            60,-
HUSETS ICE TEA                                   50,-
Med hyldeblomst og citrusfrugter

RAS ISKAFFE   59,-
En kølig, cremet og lækker form for kakao og kaffe i én, med en snert af karamel.

FUGLSANGS TONIC            45,-
Den charmerende old school flaske med skruelåg ser ikke bare godt ud – den hold-
er også på en masse forfriskende smag. Det mærker du, når du åbner for duften, 
slipper de let perlende bobler fri, lader dem prikke blidt på tungen og mødes med 
citrus og krydret sødme. Vælg mellem:

INDIAN TONIC, CUCUMBER OG BLACK PEPPER

I 6100 Haderslev Lager tilbyder vi en lækker undergæret øl til det danske frokostbord. Nyd et dejligt stykke 
klassisk smørrebrød sammen med den helt oplagte lager. Det giver den perfekte smagsoplevelse. En rolig 
og klar øl med farve som dyb, rødgyldent rav. Den har en frugtagtig duft med en frisk tone af blomster og en 
karakterfuld, velafbalanceret maltet smag. Alc. 5,5% vol.

Økologiske safter 
og lemonader         

ADELHARDT HYLDEBLOMST      49,-
RÆBEL CITRONLEMONADE 49,-
RÆBEL SOLBÆRLEMONADE 49,-
RÆBEL RABARBARLEMONADE 49,-

RAS lager 
LOCAL BOTTLE SPECIAL BEER 

6100 HADERSLEV LAGER             
MADE FOR RAS

 55,-



Hvidvin
PRAECLARUS SAUVIGNON BLANC IGP, FRANKRIG
Farven er let gylden grønlig med Let tropisk bouquet med noter af umodne 
grønne pære, noter af hyldeblomster og stikkelsbær.Smagen indeholder frisk 
syre, lime og flintet smag af stenfrugter. 

SCHMITT 1919 RIESLING QBA, TYSKLAND
Riesling-druerne til denne vin kommer fra Rheinhessen, og vinen er en QbA 
(Qualitätswein bestimmter Anbaugebiet) kvalitet. Vinen har en brillantklar gul 
farve. I duften anes citrus og ferskennoter. Smagen er velafbalanceret med en 
frugtrig syre samt noter af urter.

Rødvin
BADIA ALLE CORTI PRIMITIVO, ITALIEN 
Denne vin har en intens rubinrød farve. I aromaen fornemmes tjære, lakrids 
og røde bær. Smagen er kraftig med god tannin og efterfølges af en saftig og 
delikat eftersmag. 

WHINFIELD ESTATE ZINFANDEL, USA
Whinfield Estate Zinfandel er medium fyldig, rig på aroma af brombær og ribs, 
med et strejf af krydderier. Den frugtfyldte bærsmag og sorte peber trænger 
igennem i den lange eftersmag.

QUIOT VENTOUX, RHÔNE, FRANKRIG
Høsten foretages med håndkraft, og druerne udvælges omhyggeligt inden 
presning. Efter lagring i egetræsfade, tappes vinen og flaskelagringen kan be-
gynde. Vinen frigives aldrig før den er drikkemoden.Det er en flot vin med en 
elegant smag med blødhed og lang eftersmag. 

Rosé
FAMILLE BOUGRIER ROSÉ D´ANJOU AOP, FRANKRIG
Blandingen af traditionelle druer (Gamay og Grolleau) giver en kraftig farve og 
yderst behagelige aromaer af jordbær og hindbær, en blød og rund frugtsmag. 
En smule sødme i denne vin afbalanceres perfekt af en forfriskende tøre og lang 
finish af søde kirsebær.

RAS vine 
Rosé
US WHITE ZINFANDEL 
ROSÉ, CALIFORNIEN                      
Denne White Zinfandel er en dejlig rosévin fra det solrige Californien, fuld af 
modne, frugtrige nuancer som jordbær og hindbær. Vinen har en naturlig og 
forførende sødme, med en behagelig frisk syre i eftersmagen.

Hvidvin
CHARDONNAY, AUSTRALIEN                
De fuldmodne druer giver her en cremet og aromatisk hvidvin med en lækker 
aroma af tropisk frugt. Vinen er ganske fyldig og kombinerer elegant den bløde 
fylde med et flot, frisk pift af citrus. En rigtig lækker all-round-vin, der kan nydes 
ved enhver lejlighed.

Rødvin
SHIRAZ/CABERNET, AUSTRALIEN 
Vinen har en flot, rød farve og en indtagende duft af moden frugt og krydderi. 
Smagen er velafbalanceret, ganske kraftig og giver en god fornemmelse af fyl-
de på tungen. En rigtig lækker all-roundvin.

Vores gode vine

349,-

349,-

349,-

349,-

399,-

GLAS / FLASKE
60,- / 299,-

60,- / 299,-

65,- / 299,-

349,-



DOBBELT GIN 
AND TONIC
TANQUERAY GIN 80,-
Skotland: Klassisk London Dry Gin, let krydret med masser af smag af enebær 
og lime.

BOMBAY SAPPHIRE GIN 80,-
England: Lavet på en opskrift der indeholder 10 forskellige ingredienser bla. 
mandel, lemonskal og lakrids.

TANQUERAY NO. TEN 80,-
Skotland: Unik destilleret gin med friske citroner. Flasken er inspireret af en 
citruspresser. 

HENDRICKS 80,-
Skotland: Klassisk gin med agurk og rosenblade.

LOKALE GIN
COPPERPOT DNA                                                     95,-
Vores klassiske gin med håndskårne limeskaller, der giver den en uimod-
ståelig blødhed og friskhed. 40% vol.

COPPERPOT SUSTAIN  95,-
Gin fremstillet udelukkende på danske ingredienser. Enebær fra Djursland, 
citronverbena fra egen køkkenhave og meget mere. 40% vol.

COPPERPOT OLD TOM  95,-
Klassisk gin sødet en bitte smule med honning fra Troldens egne “whisky-
bier”, der svæver glade rundt om vores lager med alle tønderne. 40% vol.

FOGGY RHUBARB GIN 95,-
Gin infuseret med håndskårne, danske frilandsrabarber. 
Usødet, så en del af syrligheden og friskheden bevares. 40% vol.

GROOVY CURRANT GIN                                                      95,-
Gin infuseret med solbær fra Anderup ved Christiansfeld. Den flotteste 
naturlige farve og aroma. 40% vol.

FRIT VALG AF TONIC FRA FUGLSANG:
 

CUCUMBER TONIC, BLACK PEPPER TONIC 
ELLER INDIAN TONIC



CIDER & 
PUB DRINKS

CRABBIE’S, ORIGINAL GINGER BEER 60,-
Smagen er dyb og intens med masser af ingefær, tørrede frugter og krydde-
rier. Alc. 4,0%

CRABBIE’S, SCOTTISH RASPBERRY 60,-
Det er en flot rød og filtreret ingefærøl, som dufter intenst af både hindbær og 
ingefær. Alc. 4,0%

MOKAÏ HYLDEBLOMST Alc. 4,5% 60,-

MOKAÏ POP LITE Alc. 4,0% 60,-

SHAKER AZTRO Alc. 4,0% 60,-

SHAKER SPORT Alc. 4,0% 60,-

SHAKER JUICY Alc. 4,0% 60,-



FRIT VALG PÅ POPULÆRE DRINKS
KUN 70 KR ELLER 2 FOR 120

VI HAR OGSÅ: ROM & COLA, ÆVLE BÆVLE, FILUR OG VODKA JUICE

MOJITO

SOUR GINGIN LEMON

CHAMPAGNEBRUS

GIN HASS

WHISKEY SOUR

FROZEN STRAWBERRY 
DAIQUIRI

VORES DRINKS SERVERES FRA TAP

MOJITO JORDBÆR

APEROL SPRITZ

DRINKS TIL
85 kr.

NEGRONI RASPBERRY &
PEACH COLLINS

ESPRESSO MARTINI

FROZEN PINEAPPLE/
MANGO DAIQUIRI



wwww.rashaderslev.dk  •  Tlf. 74 52 28 25  •  Torvet 6, 6100 Haderslev

Om os
VI HAR STOR RESPEKT FOR KONGERIGETS KLASSIKERE.

Danskheden er en stor del af konceptet og går igen lige fra fornemmelsen af
Morten Korch-stemning med rød- og hvidternede løbere på bordene til selve råvarerne

og retterne som mormor ville have lavet dem. Alle råvarer er så vidt muligt danske 
og købt så lokalt som muligt. Alt er lavet fra bunden med kærlighed og omtanke.

Vores hyggelige restaurant har beliggenhed midt på det
historiske torv i hjertet af Haderslev.


