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Café Kikhavn
Lørdag kl. 12-22 og søndag kl. 12 – 17

Brunch kr. 105,-  kl. 12 -14

Frokosttallerken  kr. 135,-  kl. 12- 16

Aftenmenu lørdag  kl. 18 - 21

Forret:
Hvidvinsdampet kulmulefilet på en bund af spæde 

salater med marinerede krebsehaler og sauce verte    

Hovedret:
Bøf af kalvefilet med parmaskinke, champignoner,
og  flødesauce med  rosmarinkartofler samt grønt

Dessert: Italiensk mandeltærte med vanilleis 
2 retter kr. 250,-  * 3 retter kr. 275,-

Feriebolig samt Bed & Breakfast 
Arrangementer og mad ud af huset

Bordbestilling 47 93 96 74
Vestre Stræde 7, Kikhavn

cafekikhavn@mail.dk  www.cafekikhavn.dk

v/Ole Christensen
VINDERØD SKOV 73, FR.VÆRK

Tlf. 47 77 18 79
Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-14.30 - Fredag 8-15 - Lørdag kun bestilling - Søndag lukket

ALT I SMØRREBRØD • BUFFET
RECEPTIONER • SELSKABSMENUER

Michael’s Diner Transportable

Jeg skal         også til HUNDESTED
KRO OG HOTEL

HVER LØRDAG 
MUSIK OG DANS

Forret: VOL AU VENT MED SKALDYR
Hovedret: CARVERY

Oksefilet, glas. skinke, lam og kalkun, 
div. saucer, salater, grøntsager og kartofler
DESSERTTALLERKEN

KAFFE
Rødvin, hvidvin samt portvin ad libitum under maden

Kr. 475.-

BORDBESTILLING: TLF. 47 96 15 08

HVER DAG ml. 12.30-15.00:
Koldt bord med lune retter kr. 125.-

Lørdag 145,-  Søndag kr. 175.-

Asserbo Kro
Nyvej 26, 3360 Liseleje, Tlf. 47 74 65 17

Bordbestilling er ofte nødvendig.
Meget rimelige priser på selskaber, mad ud af huset

og håndværker madpakker. Ring og hør.
Asserbo Kro

- naaaaaam så smager det for dig.
ÅBNINGSTIDER: Man.-tirs.-ons. 14-21

Torsdag 12-22 . Fre.-lør. 12-01 . Søn. 12-21
www.asserbokro.dk

Montana
er tilbage på kroen
lørdag den 5. april

kl. 21.00.
Incl. stor buffet

kl. 19 - 198.- pr. pers.
(Kun musik - entré 60.-)

Stor hjemmelavet  frokostbuffet 
Lørdag & søndag

Fra. kl. 12.00 – 16.00. 145,- Kr.

Hver onsdag
Smørstegt Rødspætte, 

kogte kartofler og persillesauce
125,- Kr.

Kaffe & Kage 39,- Kr.

Fyraftens øl
Torsdag & fredag

Fra. kl. 14.00 – 17.30
0,5 L 25,-

Åbningstider
Onsdag – lørdag  kl. 12.00 – 22.00

Søndag kl. 12.00 – 17.00

Selskaber - Mad ud af huset
Bordbestilling og nærmere information

på Tlf: 47 93 80 42
Havnegade 18 3390 Hundested

www.cafe-madhus.dk  mail : auktionen@cafe-madhus.dk

ASSERBO: I sidste uge skrev Niels
Jørgen Ebbensgaard, Asserbo, om
den filmaktuelle modstandsmand
Bendt Faurschou-Hviid, alias ‘Flam-
men’, der var født og opvokset i As-
serbo og døde for egen hånd i en ung
alder for at undgå at blive taget af Ge-
stapo.

I artiklen stod, at Bendt Faur-
schou-Hviids barndomshjem Birke-
gården lå på nordsiden af Nyvej i As-
serbo. 

Det har flere opmærksomme læs-
ere reageret på. De beretter sam-
stemmende, at Birkegården lå på

sydsiden
af Nyvej
over for
den store
p-plads.

Bendt
Faurschou-Hviids forældre drev Bir-
kegården som pensionat og restau-
rant. Ejendommen brændte fredag
den 27. januar 1961, oplyser malerme-
ster Tage Petersen, som selv har ta-
get dette foto af brandtomten. Hvor
Birkegården lå er der i dag et ældre
sommerhusområde.

alm

Birkegården på Nyvej i Asserbo
nedbrændte i januar 1961.

Hovedgaden 16 • 3310 Ølsted  • Tlf. 47 74 91 81

Menu - 3 retter - Pris kr. 275.- pr. couvert
Fersk røget laks a la Ølsted Kro - Urtefarseret oksemørbrad 

med spæde grøntsager og Sauce Brune 
- Bailey flødeis med exotisk frugt

A la carte åben alle dage

Mandag-lørdag kl. 12-15 og 17-21. Søndag kl. 12-15.

Stor påskebuffet i påsken - pris kr. 165,-
husk bordbestilling

Ring og hør nærmere, eller se på www.oelstedkro.dk

For 75 år siden
❑ Melby Kommune ønsker tilbud
på kørsel af 24 rummeter brænde
fra Auderød Skov til kommunens
skoler.

For 50 år siden
❑ Torup Kommune og kredslægen
bekendtgør hvornår der holdes of-
fentlige vaccinationer mod kopper
på skolerne i Torup, St. Karlsminde
og Hundested.

For 25 år siden
❑ Hundested Sportsunions for-
mand Henning Christiansen bekla-
ger, at kommunen heller ikke år
har råd til at bygge en træningshal.
Det betyder fortsat store pladspro-
blemer, og at en række foreninger
må lukke for tilgang af nye med-
lemmer.

For 10 år siden
❑ NESA tilbyder at købe el-selska-
bet EFFO for 135 mio. kr. En enig
bestyrelse anbefaler, og bestyrel-
sesformand Finn Hansen under-
skriver en betinget aftale. Forbru-
gerne skal spørges ved en vejle-
dende afstemning. Medarbejderne
håber på et ja, så de seneste års
fnidder mellem ledelse og repræ-
sentantskab kan blive afløst af fred
og arbejdsro.

❑ En række nye forslag til trafiksik-
ring i Ølsted fremlægges på et bor-
germøde, og en følgegruppe skal
finde frem til de rigtige løsninger.

❑ Over 100 deltager i Hundested
Turist- og Erhvervsforenings gene-
ralforsamling, hvor bølgerne går
højt på grund af manglende styring
af økonomien. Til ny formand væl-
ges Jens-Ole Pedersen.

Gulvmåtten Classic

GULV
SKRUBBEN

Flammens 
barndomshjem

Levende musik
Manos Anassis Rock Duo
Rock
Lørdag d. 5. april kl. 22-02
Fri entre

Nørregade 10
Frederiksværk
Tlf. 47 77 06 66

Generalen

Hver tirsdag - stegt flæsk ad libitum
Kr. 98.-

Hver lør-søn kl. 12-15 - stor luksusbuffet
Kr. 145.-

RESTAURANT

SKIPPERSTUEN i Lynæs Havn

Se også www.skipperstuen.dk . Husk bordbestilling tlf. 47 98 40 16
Åbent: Man-lør kl. 12-15 & 17-21. Søn kl. 12-15 & 17-20.

HUSK

Månedens menu:
Røget laks m/smørdampet asparges
Skiver af grillet argentinsk oksefilet 

serveret m/årstidens grøntsager & dagens kartoffel
Hj.lavede pandekager m/ is

2 retter – kr. 230,-
3 retter – kr. 250,-

Åbningstider:
Man.-tor. kl. 17
Fredag kl. 16
Lør.-søn. kl. 12 PÅSKEBUFFET

ll å k d

Dagens ret hver dag
mandag-fredag stegt flæsk

Denne weekend 
2 retters menu kr. 198,-

Liselejevej 64 • 3360 Liseleje • 47 74 61 97


