
 
 
 
 

Morgenmad 10.00-12.00 
 
Morgentallerken  
pålæg, ost og marmelade 
brød og smør   kr. 80,- 
 

2 spejlæg, 2 pølser og bacon  
brød og smør   kr. 80,- 
 

Scrambled eggs med spinat 
bagte tomater, asparges   
brød og smør   kr. 80,- 
 

Brunchtallerken  
kan bestilles til kl. 14.00  
æg en cocotte (kartofler, løg, fløde, æg, ost, pølse), 
ristet bacon, croissant, laks, pålæg, ost, knækbrød, 
frugt, vælg mellem pandekage og yoghurt 
brød og smør    kr. 125,- 
Ekstra tilbehør til brunch: 
Ingen ombytninger  
Yoghurt, müsli og bærcoulis  kr.   15,- 
Pandekage   kr.   15, 
 

Børnebrunch (kun til børn under 12 år) 
spejlæg, bacon, pølse, græsk yoghurt,   
pandekage, frugt, brød og smør  kr.  80,- 
 

Sandwich og smørrebrød 11.00-16.00 
Lørdag 11.00-15.00 

 
Sandwich med karrystegt kylling 
grovbolle smurt med pesto, salat, tomater,  
syltede rødløg, bacon  kr. 100,- 
 

Marinerede sild og karrysalat kr.   50,- 
 

Kartoffelmad   kr.   65,- 
 

Varmrøget laks  kr.   65,- 
 

Hakkebøf med bløde løg                         kr.   80,- 
 

Brie med druer  kr.   50,- 
 

Ostemad på rugbrød  kr.   50,- 
 
 
 

Småt og godt 10.00-16.30 
Lørdag 10.00-15.30 

    
Nachos 
cheddarost, salsasauce og creme fraiche kr. 65,- 
 

Nachos med kylling 
cheddarost, salsasauce og creme fraiche kr. 85,- 
 

Bruschetta (3 stk.)  kr. 50,- 
 

Hvidløgsbrød (3 stk.)  kr. 30,- 
 

Friskbagt brød m/smør (6 stk.) kr. 45,- 
 

Grove fritter m/chilimayo  kr. 50,- 
 

Oliven   kr. 25,- 
 

Peanuts og pistacienødder  kr. 25,- 
 
Bemærk: Bordreservationer før kl. 17.00  
er gældende i 2 timer! 
 

 
 
 
 

Frokost 11.00-16.00 
Lørdag 11.00-15.00 
 

Cæsarsalat 
m/kold kylling, cæsardressing, parmesanost, 
brødcroutoner, pinjekerner og tranebær kr.   120,- 
   

Fiskesalat  
m/varmrøget laks, rejer og dilddressing kr.   120,- 
 
 

Vegetarsalat 
m/falafler   kr.   120,- 
 

Brød til alle salater 
Alle salater serveres på en bund af sprøde salater, med et  
udvalg af diverse tilbehør fra salatbaren.  
(Der kan forekomme løg, hvidløg, oliven osv. i alle salater) 
 

Fish & chips 
paneret hvid fisk, tatarsauce,  
grove fritter og chilimayo  kr. 140,- 
 

Husets burger med hakkebøf 
pesto, salat, tomater, syltede rødløg, syltede agurker, 
ost og bacon, grove fritter og chilimayo kr. 150,- 
 

Vegetarburger med selleribøf 
pesto, salat, tomater, syltede rødløg, syltede agurker, 
ost, grove fritter og chilimayo  kr. 150,- 
 

 

Dessert 
 

Pandekager med vaniljeis  
og chokoladesauce  kr.  70,- 
 

Vaniljeis med chokoladesauce kr.  70,- 
 

Chokoladekage med vaniljeis kr.  70,- 
 

Friturestegt camembert 
m/solbærsyltetøj  kr.  70,- 
 

Ostetallerken  
3 gode oste, nødder, druer, oliven kr.  90,- 
 

Dagens kage - se tavlen. 
 
 

Børnemenu (kun til børn under 12 år) 
 
Børneburger med grove fritter  kr.   70,- 
 

Fish & chips    kr.   70,- 
 

Børneis  
vaniljeis med chokoladesauce  kr.   40,- 
 
Mulighed for glutenfri brød  
Informationer om indhold af allergene ingredienser i vores retter kan fås ved 
henvendelse til personalet. 
 
 

Sommeråbningstider: 
Mandag- fredag kl. 10.00-17.00 
Lørdag  kl. 10.00-16.00 
Åbent for selskaber efter aftale. 
 
Ferielukket fra den 15.08 til og med den 19.08 
 
 

Café Baghuset, Thisted 


