Småt og godt
Nachos
m/cheddarost, salsasauce og cremefraiche
kr. 65,Nachos
m/kylling, cheddarost, salsasauce
og cremefraiche
kr. 85,Bruschetta (3 stk.)

kr. 40,-

Hvidløgsbrød (3 stk.)

kr. 30,-

Friskbagt brød m/smør (6 stk.)

kr. 30,-

Flutes m/ost (2 stk)

kr. 40,-

Brie m/frugt og brød

kr. 40,-

Ostetallerken m/forskellige oste

kr. 90,-

Grove fritter m/chilimayo

kr. 45,-

Ristede kartofler m/chilimayo

kr. 45,-

Morgentallerken (10.00-12.00)
Ost og pålæg samt brød og smør

kr. 70,-

Æg, bacon og pølser (10.00-14.00) kr. 70,Brunchtallerken (10.00-14.00)
Æg, bacon, pølser, croissant, kyllingesalat,
pålæg, ost, græsk yoghurt m/coulis og müsli,
kage, frisk frugt, brød og smør
kr. 125,Brunchtallerken m/fisk (10.00-14.00)
Æg, laks, croissant, rejefyld, ost,
græsk yoghurt m/coulis og müsli, kage,
frisk frugt, brød og smør
kr. 125,Ekstra tilbehør til brunch:
Morgenkage
Yoghurt m/hindbærcoulis
Pandekage

kr. 10,kr. 10,kr. 10,-

Børne brunch (børn u/12 år 10.00-14.00)
Æg, bacon, pølser, græsk yoghurt
m/coulis, pandekage,
frisk frugt, brød og smør
kr. 70,-

Snacktallerken m/cheesedippers og
grønsagsstave
kr. 60,-

Frokostretter
kl. 11.00-16.00

Oliven

kr. 25,-

Peanuts eller pistacienødder

kr. 25,-

Marinerede sild
m/karrysalat, rugbrød og smør

kr. 50,-

Frisk frugt

kr. 40,-

Dagens suppe m/brød

kr. 70,-

Dagens frokostret
(se tavlen eller spørg tjeneren)

kr. 100,-

Kager

Sandwich
Vælg mellem:

Chokoladekage
m/frisk frugt og cremefraiche

kr. 50,-

Chokoladekage
m/frisk frugt og vaniljeis

kr. 70,-

Gammeldags æblekage

kr. 40,-

Dagens kage (spørg tjeneren)

kr. 40,-

Information om indhold af allergene ingredienser i vores
retter kan fås ved henvendelse til caféens personale.



Karrystegt kylling
m/ bacon, pesto, bagte tomater, syltet
rødløg og grillet peberfrugt



Laks og rejer
m/dilddressing, bagte tomater, syltet
rødløg og grillet peberfrugt

Lyst brød eller rugbrød
Groft fiber fuldkornsbrød
Glutenfri brød

kr. 90,kr. 100,kr. 100,-

Mandag - lørdag kl. 11.00-16.00
Fiskesalat
m/varmrøget laks, rejer og dilddressing
kr. 110,Cæsarsalat
m/ kold kylling, cæsardressing, parmesanost,
brødcroutoner, pinjekerner, ristet
serranoskinke og tranebær
kr. 110,Steaksalat
m/stegte strimler af marineret oksekød
kr. 110,Vegetarsalat (efter kokkens valg)

Børnemenuer
(serveres alle dage men kun til børn under 12 år)

Kyllingefilet
m/salat og grove fritter

kr. 70,-

Børneburger
m/salat, agurk, tomat og grove fritter kr. 70Børnesteak
m/salat og grove fritter

kr. 125,-

kr. 90,-

Alle salater serveres på en bund af sprøde salater,
med et udvalg af diverse tilbehør fra salatbaren.
Toppet med nødder, kerner eller lignende.

Børne isdessert
Vaniljeis m/frugt og chokoladesauce kr. 40,-

(Der kan forekomme løg, hvidløg, oliven osv. i alle salater)

Frokostanretning
Marinerede sild m/karrysalat
Hakkebøf m/bløde løg
Brie m/frugt
Brød og smør
Luksus frokostanretning
Snitte m/laks
Engelsk beuf m/bløde løg
Ostetallerken
Brød og smør

Desserter
Vaniljeis
m/syltede bær og chokoladesauce
kr. 150,-

kr. 70,Chokoladekage
m/syltede bær og vaniljeis
kr. 70,Friturestegt camembert
m/solbærsyltetøj

kr. 70,-

kr. 180,Pandekager
m/syltede bær og vaniljeis

Tapastallerken
m/suppe, fire forskellige lækkerier, ost, brød og
smør (se tavlen eller spørg tjeneren) kr. 160,-

kr. 70,Hjemmelavet is
m/nødder, marcipan og chokolade
kr. 70,-

Steak med salat
Oksefilet stegt på grill, med dagens salat,
ristede kartofler eller grove fritter
og chilimayo
kr. 160,Husets burger i groft brød
pesto, salat, bagte tomater, syltede rødløg,
syltede agurker, grove fritter eller ristede
kartofler og chilimayo
kr. 130,Vælg mellem:
- Hakkebøf og bacon
- Kyllingefilet m/ost og serranoskinke
- Falafel (Vegetar)
Ekstra tilbehør til burger:
Ost
Ekstra bøf/kylling/falafel

kr. 10,kr. 25,-

Ostetallerken
m/forskellige oste

kr. 90,-

