
- Velkommen -
Jimmy og Hanne, byder jer varmt velkommen. 

Jimmy er udlært kok hos Kokkedal Slot. Han tog efterfølgende ud og sejlede i en del år, men 
vendte tilbage til rødderne i Kokkedal og blev køkkenchef. Derefter fulgte mange års arbejde 

med unge med problemer, hvor han var faglærer i køkkenet for dem. Jimmy mødte Hanne 
og hendes 3 piger for 4 år siden og rykkede teltpælene fra Nordjylland til Sjælland. Jimmy 

giftede sig med Hanne i maj sidste år. 

Hanne er udlært bager og kok, som 22 årig. Hun arbejdede som kok flere forskelige steder. 
Efterfølgende tog hun uddannelsen som levnedsmiddeltekniker og var produktudvikler en 
del år, men fra 2001 arbejdede hun ligesom Jimmy med unge med problemer, hvor hun også 

var faglærer i køkkenet.

Nu er vi så her på Restaurant Albatros i Holbæk Golfklub. Vi serverer en menu af gode friske 
råvarer, med rødder i det klassiske danske køkken - serveret enkelt og uformelt. 

 
Restaurant Albatros er en af Holbæks flottest beliggende restauranter med udsigt over 

golfbanen, fjorden, Orø og op gennem Isefjorden. 
 

Vi byder alle velkommen - også selvom det blot er til en kop kaffe, kage eller et glas vin.

Vi beder om tålmodighed, især når vi har travlt, da vi først tilbereder maden i det 
øjeblik du har bestilt den. På den måde kan vi garantere, at der serveres frisk mad til 
vore gæster. Velbekomme!

Lever vi ikke op til dine forventninger - så råb op! Så vil vi bestræbe os på at løse 
problemerne nu og give jer en god aften. I morgen er det for sent...

Vores ønske...



- Kolde retter -
Tapas Platte

Anretning med et udvalg af små specialiteter.

119,-

Plukket laks
Varmrøget laks på ristet sandwichbrød  

med spæd saltat og frisk granatæble dressing.

75,-

Stjerneskud 
Klassisk stjerneskud med rejer og asparges.

110,-

Clubsandwich
Hjemmelavet sandwichbolle med kylling, bacon,  

agurk og karry-dressing.

65,-

Salat med varmrøget laks
65,-

Salat med kylling
45,-

Dagens salat
35,-

... mens du venter 
Frizzante Pfirsich  
KUN 30,- pr. glas
En let mousserende ferskenvin.  
Frisk og frugtig smag af fersken.

Dejlige bobler...



- Smørrebrød -
                                                                                                                                              Håndmad/Smørrebrød

Rullepølse m/løgringe og sky  18,- 26,-

Hamburgerryg m/italiensk salat  18,- 26,-

Dyrlægens natmad  18,- 26,-

Æg og rejer  18,- 26,-

Roastbeef m/remoulade og ristede løg  18,- 26,-

Flæskesteg m/rødkål og agurkesalat  18,- 26,-

Kalkun m/mayonnaise og agurk  18,- 26,-

Sild m/løg og kapers  18,- 26,-

Fiskefilet m/rejer og mayonnaise   30,-

Lun frikadelle m/rødkål og agurkesalat   35,-

3 stk. smørrebrød, uspecificeret   70,-

3 stk. håndmadder, uspecificeret   50,-

Bestil inden du går ud og spiller golf, så har vi maden klar efter runden.

Gratis tip til golfspilleren...



- Varme retter -
Ugens suppe

45,-

Klubburger
200 g bøf serveret i hjemmebagt burgerbolle med salat,  

agurk, tomat, løg og dressing. Hertil pommes frites.

85,-

Den sunde burger
200 g bøf serveret i hjemmebagt grovbolle med salat,  
agurk, tomat, løg og dressing. Hertil pommes frites.

85,-

Hot burger
200 g bøf serveret i hjemmebagt burgerbolle med salat, agurk,  

tomat, løg jalapeños og chilidressing. Hertil pommes frites.

85,-

Klassisk pariserbøf
180 g bøf på smørristet sandwichbrød. Anrettet med hakkede rødbeder,  
hakkede drueagurker, pickles, høvlet peberrod, kapers og  æggeblomme.

95,-

Flæskestegssandwich
Med snittet icebergsalat, agurkesalat, rødkål og purløgsdressing,  

serveret i lækker hjemmebagt sandwichbolle.

80,-

- Fredagsbuffet -
Sidste fredag i hver måned kl. 17.00-20.00 

Der vil være lukket for a la carte, med mindre  
man har bestilt på forhånd på tlf. 22 59 17 63.

99,- 
(Børn under 12 år - ½ pris)

Vi efterkommer gerne særlige ønsker til menu ved bestilling på forhånd. 
Dette gælder alle dage. Kontakt os, så finder vi en løsning. 

Vi kan også...



- Månedens menu -
serveres fra kl. 17

- 3 retters menu -
Forret

Tekst.

Hovedret
Tekst.

Dessert
Tekst.

2 retter 199,-
3 retter 249,-

- Albatros’ lækkerier -
serveres hele dagen

Albatros’ lux rejecocktail
75,-

Albatros’ pasta
Båndpasta med flødesauce og  

Serranoskinke på spyd.

88,-



- De hurtige -
Pommes frites

Lille 20,- 
Stor  30,-

Nachos m/kylling
55,-

Fiskefilet
Panerede fiskefilleter med pommes frites og remoulade.

65,-

Lune pandekager
2 stk. serveres med is og bær.

65,-

- Varme drikke -
Filterkaffe
Kop       15,- 
Kande  40,-

Friskbrygget lux kaffe
Espresso - Cappuccino - Cafe Latte 

Moccachino - Varm kakao - The

Frit valg 20,-

Dagens kage
Fra 15,-

Ostemad
26,-



- Ambassadør for Doña Paula -
Albatros er blevet ambassadør for det argentinske vinhus!
Viña Doña Paula er beliggende i ét af de højst beliggende områder i Lujan de Cuyo-

regionen i Mendoza-provinsen i Argentina - et område, som er kendt for at producere 
argentinske vine af meget høj kvalitet. Viña Doña Paula råder over 760 hektar 

vinmarker og har siden den første årgang i 1999 bevist, at de er i stand til at producere 
og levere flotte kvalitetsvine fra den nye verden. 

Lige siden Viña Doña Paula blev grundlagt i 1997, har det været et af de få 
argentinske vinfirmaer, der har valgt at producere argentinske vine specielt tilpasset 

eksportmarkedernes smag. 100% af druerne kommer fra Viña Doña Paulas egne 
vinmarker, hvilket gør det muligt for dem totalt at styre vindyrkningen og dermed 

vinenes ensartede og konstante kvalitet.

Estate Chardonnay
Denne vin er produceret af 100% Chardonnay-druer, og vinen har været 

lagret 6-8 måneder på franske egetræsfade for ekstra dybde.

En elegant hvidvin med en kraftig og kompleks duft af tropiske frugter, 
ananas og fersken med et behagligt strejf af ristet brød og hasselnødder. 
Vinen har en frisk og frugtig smag samt en lang og behagelig eftersmag.

Glas        75,-
Flaske  350,-

Estate Cabernet Sauvignon
Denne vin er produceret af 100% Cabernet Sauvignon-druer, der er 

dyrket i den smukke Mendoza-provins i Argentina.

En elegant rødvin med en flot, dyb rubinrød farve samt en kompleks og 
koncentreret duft af modne solbær. Harmonisk og fyldig, men samtidig 

blød frugtsmag samt en lang og behagelig eftersmag.

Glas        75,-
Flaske  350,-



- Vine -
Velkomst           
Duc de Foix    195,- 
Cava Brut   Glas 45,-
Spanien
50% Xarello, 35% Macabeo og 20% Parellada.  
Frisk og tør, men blød og frugtig smag samt en lang og frugtagtig eftersmag.

Hvidvine
Filippa     160,- 
Chardonnay  Glas 35,-
Frankrig
100% Chardonnay. Lagret ”sur lie”.  
En flot hvidvin med intens og kompleks duft af citrus og eksotiske frugter.  
Frisk, fyldig og velafbalanceret frugtsmag med et godt syreindhold.

Santa Sofia    225,- 
Pinot Grigio  
Italien
100% Pinot Grigio.  
Fin og harmonisk duft med noter af citrus, tropiske frugter og et strejf af urter.  
Elegant, frisk og delikat frugtsmag med god fylde samt et strejf af lime og tilpas syre.

Rieflé      275,- 
Alsace Riesling  
Frankrig
100% Riesling. Organisk dyrket.  
En elegant hvidvin med delikat og frugtig duft med et strejf af blomster og citrusfrugt. 
Pragtfuld frisk og tør druesmag samt en lang og velafbalanceret eftersmag.

Alkoholfri hvidvin
Ebony Vale    160,- 
Chardonnay  Glas 35,-
Tyskland
100% Chardonnay. Alkoholfri.  
Denne alkoholfrie hvidvin har en lys, gul farve samt en frisk, let sødlig og frugtig smag.



- Vine -
Rosévine
Mesta     160,- 
Tempranillo Rosé  Glas 35,-
Spanien
100% Tempranillo. Organisk dyrket.  
En flot jordbærrød rosévin med en intens og frisk frugtduft med noter af blomster. 
Dejlig koncentreret, men samtidig let og elegant frugtsmag med velafbalanceret syre.

Santa Sofia    225,- 
Bardolino Chiaretto Classico Rosé  
Italien
55% Corvina, 30% Rondinella og 15% Molinara.  
Delikat frugtduft. Elegant og frisk smag med noter af friske frugter.

Rødvine
Corte Lavinia    160,- 
Zinfandel Salento I.G.T.  Glas 35,-
Italien
100% Zinfandel.  
En flot vin med koncentreret frugtduft med noter af modne blommer og kirsebær.  
Fyldig, men rund og fløjlsblød smag af modne frugter med et strejf af krydderier.

Candido     225,- 
Devinis Primitivo  
Italien
100% Primitivo.  
En utrolig flot vin med intens duft med noter af svesker og skovfruger.  
Velstruktureret, blød og rund frugtsmag.

Ferraton Père & Fils    275,- 
Côtes-du-Rhône, Samorëns  
Frankrig
60% Grenache og 40% Syrah.  
En flot Rhône-vin med en delikat duft af modne røde frugter og krydderier.  
Velafbalanceret smag med silkebløde tanniner.

Alkoholfri rødvin
Ebony Vale    155,- 
Cabernet Sauvignon  Glas 35,-
Tyskland
100% Cabernet Sauvignon. Alkoholfri.  
En alkoholfri vin med en rubinrød farve, frugtig duft, samt smag af modne frugter.



- Vin i miniflasker -
- perfekt til en tur på greenen.

Paul Mas - Chardonnay - 18,75 cl 
Frankrig

100% Chardonnay. En flot hvidvin med en klar gylden strågul farve samt elegant duft 
af ananas, hasselnødder, vanilje og ristet brød. Smagen er frisk, fyldig, frugtig, blød og 

rund med et velafbalanceret syreindhold.

40,-

Paul Mas - Rosé - 18,75 cl 
Frankrig

Mix af Grenache, Cinsault og Syrah. En flot rosévin med en indbydende lys pink farve 
samt duft af kirsebær, blomster, karamel og kandiserede frugter. Smagen er elegant, 

fyldig og frugtig. Afsluttes med en lang og behagelig eftersmag.

40,-

Paul Mas - Cabernet Sauvignon - 18,75 cl 
Frankrig

100% Cabernet Sauvignon. En elegant vin med en dyb granatrød farve samt frugtig og 
krydret duft med noter af solbær og brombær. Smagen er fyldig, frugtig, blød og rund 

med et velafbalanceret syreindhold og bløde tanniner.

40,-

Praktiske miniflasker...
Ta’ dem bare med på greenen 
- du må godt.



- Fra vinkælderen -
Champagne
Janisson & Fils Champagne   495,- 
Brut Tradition  
Frankrig
70% Pinot Noir, 30% Chardonnay. 
Det er en utrolig flot champagne, som har været lagret minimum 30 måneder i Janissons 
idylliske kælder 12 meter under jorden. 
Denne vin har en flot farve med fine og vedvarende bobler, der giver en elegant mousse. 
Delikat blomsterduft med noter af citrusfrugter. Frisk, næsten silkeblød og utrolig 
elegant smag med noter af mandler, god syre samt en lang og behagelig eftersmag.

Hvidvin
Klein Constantia 2016   375,- 
Sauvignon Blanc, Perdeblokke  
Sydafrika
100% Sauvignon Blanc - fra én enkelt markblok. 
Vinen er fremstillet af 100% Sauvignon Blanc-druer, der er dyrket på Klein Constantia i 
området Constantia, som er beliggende i udkanten af Cape Town. Vinen har været lagret 
dels på ståltanke, dels på egetræsfade.
Det er en vin med en klar, gylden farve og intens fugtduft af kiwi og citrus. Koncentreret 
smag af eksotisk frugt, sød melon og kiwi med et behageligt strejf af krydderier og 
egetræ fra fadlagringen samt en utrolig lang og velafbalanceret eftersmag.

Rosévin
Ferraton 2015   375,- 
Tavel Rosé, Les Lauses  
Frankrig
Vinen er produceret af druerne Grenache, Syrah og Mourvèdre, der er dyrket i Tavel-
området, beliggende i Rhônedalen. 
Dette er en flot rosévin med en intens lyserød farve og et laksefarvet skær samt delikat 
duft af modne frugter som abrikos og jordbær. Frisk, blød og rund frugtsmag med god 
struktur samt en blid og behagelig eftersmag.

Rødvin
Marques de Griñon 2013   495,- 
Petit Verdot, Single Vineyard  
Spanien
100% Petit Verdot - lagret 12-15 måneder på egetræsfade. 
Denne vin er produceret af 100% Petit Verdot-druer. Den er lagret på franske 
egetræsfade i 12-15 måneder.
Det er en velstruktureret vin med en flot dybrød farve og kompleks duft af hindbær 
og sorte kirsebær med et strejf af lakrids og peber. Delikat krydret frugtsmag med en 
fantastisk dybde, noter af kanel samt en koncentreret og velafbalanceret eftersmag.



- Drikkevarer -
Sodavand  25 cl  18,- 
Flere varianter: 50 cl  28,-
Pepsi, Pepsi Max, Faxe Kondi, Faxe Kondi Free, 
Mirinda Lemon, Mirinda Appelsin

Nikoline, økologisk brus 25 cl  25,-
Rabarberbrus eller Limonadebrus

Egekilde, danskvand 30 cl  22,-
Med eller uden citrus

Egekilde, kildevand 50 cl  22,-
Natural

Fadøl - 3 varianter:  Lille  30,-
Smag vores nye Mellem  35,-
Heineken Ice! Stor  55,-

Lottrup American Lager - 5,0% 50 cl  50,-
Mørkere end pilsner. Lysere end Classic. Frisk duft og smag.

Blå Thor - 6,0% 33 cl  30,-
Fyldig, aromatisk og let bitter guldøl. 

Heineken 0,0% 33 cl  30,-
Alkoholfri øl, men med samme gode smag som klassisk pilsner.

Cloudy Apple - 4,7% 27,5 cl  35,-
Halvtør æblecider af nøje udvalgte ingredienser. 

Shiøtz Belgisk IPA - 5,9% 50 cl  50,-
Brygget med hyldeblomst, citrus og guava.

Schiøtz Mørk Mumme - 6,5% 50 cl  50,-
En mørk og maltet øltype fra den sene middelalder. 

Schiøtz Dybsort Porter - 6,2% 50 cl  50,-
Kraftig aroma med noter af chokolade og kaffe.

Schiøtz Bohemian - 5,0% 50 cl  50,-
Den ultimative pilsner med stejf af æble og kvæde.

Schiøtz Gylden IPA - 5,9% 50 cl  50,-
Kraftig humlekarakter med inspiration fra botanikken.

- Slå det op på din mobil, mens du venter på din øl.

Albatros sponsor: millastuff.com



- Spiritus -
Bitter   4 cl  30,-
Gammel Dansk, Doktor Nielsen, 1 Enkelt, 
Jägermeister eller Fernet Branca

Snaps  4 cl  30,-
Rød Aalborg, Brøndums, O.P. Anderson, 
Porse eller Linie Aquavit

Cognac Lhéraud 4 cl  40,-
Fine Petite Champagne V.S. 

Øvrigt spiritus 4 cl  30,-
Vodka, gin, rom eller whiskey

- Cocktails -
Irish Coffee   55,-
Whisky, farin, kaffe og flødeskum

Aperol Spritz   55,-
Aperol og Prosecco

Gin & Tonic   55,-
Gin og tonic - helt klassisk

Screwdriver   55,-
Vodka og appelsinjuice

Margarita    65,-
Tequila, Triple Sec og limesaft

Mojito    65,-
Hvid rom, limebåde, rørsukker, mynteblade og danskvand

Tom Collins   65,-
Gin, flormelis, citronsaft og danskvand

Dark ’n’ Stormy   65,-
Mørk rom, limesaft og gingerbeer


