VARME DRIKKE
OGSÅ TIL AT TA’ MED

En kop kaffe
Alm. sort kaffe

kr. 30,00
Genopfyldning/refill
Alm. sort kaffe

kr. 15,00
Stempelkaffe

Lille kande ( 1 pers.)

kr. 34,00
Stor kande

( Nok til 4 pers.)

kr. 84,00

Brunchtallerken

Salater

Omelet med bacon, brunchpølse,
charcuteri, variation af laks, hjemmelavet
hønsesalat, vaniljeyoghurt med
crunch, frisk frugt. 2 slags ost og sødt.
Hjemmebagt brød.

fra Kildens Rygeri. Sprøde salater, perlebyg,
semidried tomater, syltede rødløg,
cherrytomater, kapersbær og pesto.
Hjemmebagt brød.

Kyllingebryst paneret i cornflakes
serveret i sesambolle smurt med
krydderaioli, sprøde salater, friske
tomatskiver og syltede rødløg.

(ventetid ca. 20 min )
Gammeldaws æggekage med masser af
bacon, skiver af frisk tomat, hakket purløg,
syltede rødbeder og hjemmebagt rugbrød.

kr. 95,00

kr. 135,00

kr. 125,00

Kl. 10.00-13.00

kr. 130,00
Kaffe ad libitum

+ kr. 38,00

Opgrader til café latte, cappuccino
eller varm chokolade
+ kr. 10,00
Friskpresset appelsinjuice

+ kr. 45,00

kr. 40,00
Café latte

1 shot espresso og varm mælk

kr. 40,00
Espresso
kr. 32,00
Ekstra shot espresso
kr. 20,00
Varm chokolade
m/ flødeskum

m/ softice

kr. 40,00

kr. 52,00

Wiener melange

1 shot espresso, varm chokolade
og varm mælk

kr. 40,00
Kande med the

Earl Grey, grøn the, skovbær, appelsin
eller lakrids/anis

kr. 38,00
Chai latte
kr. 40,00

Cæsarsalat

Stegt kyllingebryst på sprød romainesalat,
cherrytomater, syltede rødløg,
brødcroutoner, baconcrunch, høvlet
parmesanost og cafeens cæsardressing.
Hjemmebagt brød.

kr. 95,00

Cappuccino

2 shot espresso og varm mælk

Lun varmrøget laks

Til den lille sult
Kl. 10.00-17.00

Morgentilbud

Franskbrød med rejer

Friskbagt franskbrød med rejer,
mayonnaise, citron og kaviar.

kr. 82,00
Croissant natural
Smørbagt croissantl.

kr. 35,00
Croissant med hønsesalat
Smørbagt croissant med fyld
af hjemmelavet hønsesalat og
baconcrunch.

kr. 72,00

Varme retter

Kyllingeburger

Æggekage

Ribbenstegsburger

Skiver af lun ribbensteg i sesambolle
smurt med salatmayo, sprøde salater,
skiver af frisk tomat, agurkerelish og
hjemmelavet rødkål.

Salatbar

Fri salatbar med hjemmebagt brød. Alle
salater og dressinger er hjemmelavet.

kr. 95,00

(børn under 12 år)

1 rødspættefilet

Med pommes frites,
remoulade og ketchup.

kr. 65,00
Chicken nuggets

Med pommes frites,
remoulade og ketchup.

kr. 65,00

kr. 135,00
Pariserbøf

200 g hakkebøf af oksekød med
barbecue, gratineret med cheddar.
Serveres i sesambolle med sprøde
salater, skiver af frisk tomat og løg,
hjemmelavet mild salsa og agurkerelish.

kr. 135,00

Børnemenu

Stjerneskud

Ristet brød med 2 stegte rødspættefileter,
røget laks, rejer, asparges, æg, mayonnaise,
kaviar og cafeens stjerneskudsdressing.

kr. 135,00
Okseburger

Friskbagt franskbrød med ost eller
rullepølse og 1 kop kaffe.

kr. 70,00

Burger

Vegansk burger

Bøf lavet på kikærter og grøntsager
paneret og stegt i olie. Serveret i
rustikbolle med sprøde salater, skiver af
frisk tomat, rødløg, hjemmelavet mild
salsa og agurkerelish.

kr. 135,00
Til alle burgere serveres krydrede
kartoffelbåde eller grove fritter med
krydderaioli.

Hakkebøf på franskbrød sprødstegt i smør
med kapers, høvlet peberrod, syltede
rødbeder, løg og æggeblomme.

kr. 135,00
Bøf bearnaise

200/300 g.
Velhængt oksefilet med hjemmepisket
bearnaisesauce. Fri salatbar og pommes
frites eller krydrede kartoffelbåde.

kr. 165,00/185,00

kr. 135,00

Alle burgere og sandwich kan laves i
glutenfri brød

+ 25,00 kr.

Børnesalatbar

Fri salatbar og friskbagt brød.

kr. 65,00

Charcuteri-bræt

Udvalg af charcuteri pålæg, oliven,
syltede rødløg, pesto, hjemmelavet
humus og krydderaioli. Friskbagt brød.

Prøv vores friske salatbar

kr. 95,00

Alle salater og dressinger er hjemmelavet.

Irish Coffee

Spis så meget du lyster – inkl. friskbagt brød

Varm kaffe m/ irsk whisky,
kandis og flødeskum

Kun kr. 95,00

kr. 55,00
Baileys Coffee

Varm kaffe m/ Baileys

kr. 55,00

Mormors mørbradgryde

Stegt mørbrad af gris i krydret sauce med
løg, bacon, champignon og coctailspølser.
Hertil grove fritter.

Venligst kun 1 regning pr. bord 
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Historien om
”Kringeling”
I 1944 indkøbte Aalborg Roklub ro-sportens
flagskib en kaproningsotter i Tyskland.

Ved standerhejsningen d. 2 april i strålende
sol, gik Aalborg roklubs stander til tops
og formand Chr. Spring-borg erklærede
klubbens 58. sæson for åben. Herefter
kom det historiske øje-blik, hvor den nye
”otter” skulle dåbes. Det var Borgmester
Jørgensen, der holdt dåbstalen og døbte
den nye otter med navnet ” Kringeling”.
”Kringeling var formand Chr. Springborgs kælenavn. Han opnåede at sidde
i roklubbens bestyrelse i 38 år og blev
virkelig en af de store kanoner indenfor

Snacks

Sandwich

Nachos

Sandwich med marineret kylling
og sprød bacon

Med smeltet cheddarost,
salsa og guacamole.

kr. 75,00
Nachos med kylling
Med smeltet cheddarost,
salsa og guacamole.

kr. 110,00

kr. 89,00

Hjemmelavet hønsesalat
med baconcrunch

Ekstra til nachos

Jalapeaños, salsa, guacamole
eller cremefraiche.

kr. 10,00

Ekstra kød til nachos
kr. 20,00

rosporten. For Springborg var Aalborg
Roklub ”splendid” og veludført arbejde var
”Kringeling”.
Klubbens kaproerer havde oprigtig glædet sig til at komme på fjorden i det nye
vidunder, otteren Kringeling. Derfor kom
det som en bombe for træner og kaproere,
at bestyrelsen allerede 3 uger efter dåben
meddelte, at den kostbare otter skulle væk
fra klubben igen. Det var i krigsårene, og

Lille pommes frites
eller krydrede kartoffelbåde
Med ketchup og remoulade.

kr. 45,00
Stor pommes frites
eller krydrede kartoffelbåde
Med ketchup og remoulade.

kr. 55,00
Ekstra skål dyppelse

der verserede rygter om, at Aalborg roklub

Krydderaioli, ketchup, remoulade,
salatmayonnaise eller dressing.

ville blive udsat for schalburgtage udøvet af

kr. 10,00

det nazisti-ske Schalburgkorps.

Friskbagt sandwichbrød smurt
med salatmayonnaise, fyldt med sprøde
salater, marinerede kyllingestykker, skiver
af frisk tomat, rødløg, agurk, karrydressing
og toppet med sprød baconcrunch.

Vegi med grillede grøntsager

Friskbagt sandwichbrød smurt med
salatmayonnaise, fyldt med sprøde salater,
grillede grøntsager, bøfmozarella, skiver
af frisk tomat, syltede rødløg, agurk,
semidried tomater og pesto.

Friskbagt sandwichbrød smurt
med salatmayonnaise, fyldt med sprøde
salater, hjemmelavet hønsesalat, skiver af
frisk tomat, rødløg, agurk og toppet med
sprød baconcrunch.

kr. 110,00
Serranoskinke med
bøfmozzarella

Friskbagt sandwichbrød smurt
med salatmayonnaise, fyldt med sprøde
salater, serranoskinke, bøfmozzarella,
skiver af frisk tomat, syltede rødløg, agurk,
semidried tomater og pesto.

kr. 110,00
Laks og rejer

Friskbagt sandwichbrød smurt med
salatmayonnaise, fyldt med sprøde salater,
ferskrøget laks, rejer, skiver af frisk tomat,
agurk, rødløg og purløgsdressing.

kr. 110,00

Der var flere fri-hedskæmpere i roklubben,
og det var kendt, at der var adskillige
bådhuse rundt i landet, der var blevet
sprængt i luften.
Efter krigen kom ” Kringeling” så ende-lig
på fjorden, og de næste 25 år hentede Aalborg Roklubs ottermandskaber
adskillige sejre hjem til Aalborg i Kringeling.
I dag er den gået på pension og hænger nu
så smukt her på Cafe Bord 1.

Allergen: Ved information om indhold af allergene ingredienser i vores retter, spørg venligst betjening.

kr. 110,00
Tilvalg til sandwich

Krydrede kartoffelbåde eller grove fritter
med hjemmelavet krydderaioli.

kr. 25,00

Smoothies
Favorit

Jordbær, hindbær, blåbær og æblejuice.

kr. 38,00

Kringeling

Jordbær, mango og appelsinjuice.

kr. 38,00
Sputnik

Brombær, hindbær, ananas, vaniljeyoghurt
og æblejuice.

Lyst til noget sødt?
Se vores store udvalg i isbaren

kr. 43,00
Jordbærdrøm

Jordbær, mango, æblejuice og jordbæris.
1 stykke kage m/ softice. Valgfri kaffe,
the eller varm chokolade.

kr. 70,00

Lyst til en snack?
Nachos

Med smeltet cheddarost,
salsa og guacamole.

kr. 75,00

Nachos med kylling
Med smeltet cheddarost,
salsa og guacamole.

kr. 89,00

kr. 48,00
Iskaffe

1 shot espresso, vaniljeis og flødeskum.

kr. 48,00
Milkshake

Vanilje, chokolade, jordbær eller banan.

kr. 49,00

