
GOURMET BURGER 
 

Nasaasaaq Burger      
Lækker bøf af oksekød eller vildt, sprød salat, bacon, 

ost, tomat, løgringe, agurk, mayonnaise og pesto i en 

stor grovbolle. Serveres med pomme fritter eller hjem-

melavede ovnbagte kartoffelbåde. 

Moskusokse og rensdyr, Dagspris:    kr. 170  

Oksekød, Dagspris:       kr. 120  
 

Burger Mexican      
Lækker bøf af oksekød eller vildt, sprød salat, tomat, 

løg, jalapenos, finhakket chili, salsa, løgringe og gua-

camole i en stor grovbolle. Serveres med pomme frit-

ter eller hjemmelavede ovnbagte kartoffelbåde. 

Moskusokse og rensdyr, Dagspris:    kr. 170  

Oksekød, Dagspris:       kr. 120  
 

Burger Tropical      
Lækker bøf af oksekød eller vildt, sprød salat, grillet 

ananas, bacon, tomat, løgringe, agurk og karrydres-

sing i en stor grovbolle. Serveres med pomme fritter 

eller hjemmelavede ovnbagte kartoffelbåde. 

Moskusokse og rensdyr, Dagspris:    kr. 170  

Oksekød, Dagspris:       kr. 120  
 

Kyllinge Burger      
Kyllingebryst, sprød salat, bacon, tomat, løgringe, syl-

tet agurk, ketchup og mayonnaise i en stor grovbolle. 

Serveres med pomme fritter eller hjemmelavede ovn-

bagte kartoffelbåde. 

Dagspris:         kr. 135  

 

PIZZA 
 

Kylling og Bacon       
Pizza med tomat, ost, kylling, bacon, champignon og 

løg. 

Dagspris:         kr. 95  
 

Sisimiut Meat Lover      
Pizza med tomat, ost, moskusokse og rensdyr, bacon, 

champignon og løg. 

Dagspris:         kr. 115  

  

SANDWICH 
 

Grillet kyllingesandwich       
Marineret kylling med smeltet ost, løg, peberfrugt og 

pesto. Serveres med ovnbagte kartoffelbåde. 

Dagspris          kr. 125  
 

Tun Sandwich 
Rørt tunsalat med kapers og paprika serveres i læk-

kert sandwichbrød med sprød salat og dressing.  

Dagspris          kr. 75 

 

Kyllinge Sandwich 
Kyllingebryst med bacon serveres i lækkert sandwich-

brød med sprød salat og dressing.  

Dagspris          kr. 75 

STEAK 
 

Frokost steak       
170 g oksesteak med sprød salat og hvidløgssmør. 

Serveres med pommes fritter eller hjemmelavede 

ovnbagte kartoffelbåde. 

Dagspris:         kr. 125 

 

PASTA 
 

Pastapenne       
Pastapenne med grillet kylling og bacon.  

Dagspris:         kr. 95  

 

FISK 
 

Fiskefilet       
Frisk fiskefilet med rejer og grønt. Serveres med rug-

brød, smør og remoulade. 

Dagspris:         kr. 95  
 

Stjerneskud       
Frisk fiskefilet, nypillede rejer og røget fisk serveres på 

franskbrød med grønt, citron og pesto.  

Dagspris          kr. 125  

 

NACHOS 
 

Nachos      
Med med ost serveres med guacamole og salsa. 

Dagspris:         kr. 65  

 

BUFFET 
 

Fredagsbuffet kl. 12-13:30 
Stort udvalg i kolde og lune retter    kr. 95  
 

Traditionel Grønlandsk Buffet 
Varme og kolde grønlandske specialiteter  traditionelt 

tilberedt.  

Søndage i vintersæsonen kl. 18-20   kr. 245 

Lørdage i sommersæsonen kl. 1730-20  kr. 245 

 

SØDT 
 

Belgisk vaffel  
Med vaniljeis og chokoladesauce    kr. 75  
 

Dagens kage  
Med  vaniljeis - spørg betjeningen   kr. 85 

nasaasaaq brasserie & restaurant 

dagsmenu kl. 12-17 



KAFFE &  

CHOKOLADE 
 

Espresso   db. shot      kr. 30  

Cortado  db. shot      kr. 30 

Caffe Latte  db. Shot      kr. 35   

Cappuccino  db. Shot      kr. 30  

Americano   db. Shot      kr. 35  

Iskaffe    db. Shot      kr. 40  

Stempelkaffe ad libitum      kr. 35 

Varm Chokolade m/ flødeskum    kr. 35 

 

DRIKKEVARER 
 

Lille sodavand:         kr. 20  

Stor sodavand        kr. 30 

Cocio          kr. 30 

Lille fadøl         kr. 70 

Stor fadøl         kr. 90 

Almindelig flaske øl       kr. 40 

Special flaske øl        kr. 50 
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BRUNCH BUFFET 
Brød, pandekager, æg og bacon. Pålæg, marmela-

de, rejer, skære– og blød ost, mysli og yoghurt samt 

kaffe, juice og mælk.     

Hver lørdag og søndag kl. 10:00 - 13:00  kr. 115  


