Cafeens brunch tallerken ( kl. 10.00-13.00 )
Omelette med sprød bacon og brunchpølse,
Seranoskinke med syltede rødløg

Varmrøget laks fra kildens røgeri,
Hjemmelavet hønsesalat med bacon,
Vaniljeyoghurt m/ crunch,
Økologisk Vesterhavsost fra Thise Mejeri
Friskskåret frugt og sødt
Langtidshævet brød og smør
1 kop kaffe eller The

165,00 kr

Frisk presset appelsinjuice
af økologiske appelsiner
40 cl

55,00 kr
Opgradér din brunch

Alm. Kaffe eller the a libetum

+15.00 kr

Latte, capuccino eller varm kakao

+10.00 kr

Latte, capuccino eller kakao a libetum +25.00 kr

Smoothies
Favorit jordbær, hindbær, blåbær og æblejuice

50,00 kr

Kringeling jordbær, mango og appelsinjuice

50,00 kr

Sputnik brombær, ananas, hindbær, vaniljeyoghurt
55,00 kr

og æblejuice

Jordbærdrøm jordbær, mango, æblejuice og

60,00 kr

Jordbæris

Morgen tilbud
Hjemmebagt franskbrød med
skipper clement mellemlagret ost
eller
rullepølse med sky og løg
1 kop kaffe eller the.

85,00 kr

Til den lille sult
Franskbrød med Ost
Friskbagt franskbrød med Skipper Clement mellemlagret ost
og peberfrugt

85,00 kr

Franskbrød med Rullepølse
Friskbagt franskbrød med rullepølse, sky ,
løg og karse.

85,00 kr

Franskbrød med rejer
Friskbagt franskbrød med rejer, mayonaise,

citron og kaviar

99,00 kr

Croissant natural
Smørbagt croissant

39,00 kr

Croissant med hønsesalat
Smørbagt croissant med fyld af hjemmelavet hønsesalat
Og sprødt bacon.

89,00 kr

Salater
Lun varmrøget laks fra kildens rygeri
Sprøde salater, perlebyg, semidried tomater, syltede rødløg,
cherrytomater, kapersbær og pesto.

135,00 kr

Langtidshævet brød

Cæsarsalat ( kan forekomme lidt ventetid)
Stegt kyllingebryst på sprød romainesalat, cherrytomater,
syltede rødløg, brødcroutoner, bacon crunch, høvlet parmesanost

og cafeens cæsardressing.

135,00 kr

Langtidshævet brød

Salat okse
Strimler af oksefilet på sprøde salater, cherrytomater,
edemame bønner, syltede rødløg , semidried tomater og pesto
Langtidshævet brød

135,00 kr

Grillet gris
Skiver af mørbrad på sprøde salater, edamame bønner,cherrytomat,
Syltede rødløg, semidried tomater, sprød serranoskinke og mild
Dijonvinaigrette
Langtidshævet brød

135,00 kr
Allergener spørg betjening

Stor salatbar
Bestem selv hvad du gerne vil have og gå så
mange gange du lyster.
Alle salater og dressinger er hjemmelavet.

135,00 kr

Vidste du, at vores medarbejder i køkkenet alle
har en faglig uddannelse og at vi uddanner
elever.
Derfor går vi meget op i, at tilberede vores
retter fra bunden og af friske råvarer.

Allergener spørg betjening

Burger
Til alle burger serveres krydrede kartoffelbåde eller
grove fritter med krydderaioli.

Kyllingeburger
Kyllingebryst paneret i cornflakes serveret i sesambolle smurt med
Krydderaioli, sprøde salater, brændt pimant, friske tomatskiver

159,00 kr

og syltede rødløg.

Okseburger
Hakkebøf af oksekød med barbeque, bacon og gratineret med cheddar.

Serveres i sesambolle med sprøde salater, skiver af frisk tomat og løg,
hjemmelavet mild salsa og agurkerelish.

159,00 kr

Vegansk burger
Bøf lavet på kikærter og grøntsager paneret og stegt i olie.
Serveret i sesambolle med sprøde salater, skiver af frisk tomat , rødløg,
hjemmelavet mild salsa og agurkerelish.
Allergener spørg betjening

159,00 kr

Bøfsandwich
Hakkebøf af oksekød, burgerbolle smurt med ketchup og remoulade,
hjemmesyltede rødbeder og agurkesalat.
Rå-, bløde- og stegte løg.
Overhældt med cafeen brune sovs.

Alle burger kan laves i glutenfri brød

159,00 kr

+25,00

kr

Børnemenu ( kun børn under 12 år)
1 rødspættefilet
med pommes frites, remoulade og ketchup.

85,00 kr

Chicken nuggets
med pommes frites, remoulade og ketchup

85,00 kr

Børnesalatbar
fri salatbar og friskbagt brød

85,00 kr

Varme retter
Æggekage ( ventetid ca. 20 min )
Gammeldaws æggekage med masser af bacon,
skiver af frisk tomat, hakket purløg, syltede rødbeder

150,00 kr

og hjemmebagt rugbrød

Stjerneskud
Ristede brød med 2 stegte rødspættefileter, røget laks,

friske rejer, asparges, hårdkogt æg, mayonaise, kaviar og

159,00 kr

cafeens stjerneskudsdressing

Pariserbøf
Hakkebøf på franskbrød sprødstegt i smør med kapers,
høvlet peberrod, syltede rødbeder, løg

159,00 kr

og æggeblomme.

Bøf bearnaise 200/300 g.
Velhængt oksefilet med hjemmepisket bearnaisesauce.
Pommes frites eller krydrede kartoffelbåde
og fri salatbar.

192,00 / 215,00kr

Sandwich
Alle Sandwich kan laves i glutenfri brød + 25,00 kr

Marineret kylling og sprød bacon
Friskbagt sandwichbrød smurt med salatmayonaise, fyldt med sprøde
salater, marineret kyllingestykker, skiver af frisk tomat, rødløg, agurk,
karrydressing og toppet med sprød bacon.

135,00 kr

Hjemmelavet hønsesalat med sprød bacon
Friskbagt sandwichbrød smurt med salatmayonaise, fyldt med sprøde
salater, hjemmelavet hønsesalat med asparges og champignon,
skiver af frisk tomat, rødløg, agurk og

toppet med sprød bacon.

135,00 kr

Serranoskinke med Vesterhavsost
fra Thise Mejeri
Frisk bagt sandwichbrød smurt med salatmayonaise, fyldt med sprøde
salater, serranoskinke, vesterhavsost, skiver af frisk tomat, syltede rødløg,
agurk, semi dried tomater og pesto

135,00 kr
Allergener spørg betjening

Laks og rejer
Friskbagt sandwichbrød smurt med salatmayonaise, fyldt med sprøde salater, skiver af røget laks, rejer, friske tomatskiver, løg, agurk

135,00 kr

og purløgsdressing.

Vegi med grillede grøntsager
Frisk bagt sandwichbrød smurt med salatmayonaise, fyldt med sprøde
salater grillet grønt, vesterhavsost fra Thise mejeri,
skiver af frisk tomat, syltede rødløg, frisk agurk, semi dried tomater

135,00 kr

og pesto.

Tilvalg til sandwich.
Krydrede kartoffelbåde eller grove fritter
Med hjemmelavet krydderaioli

25,00 kr

Allergener spørg betjening

Snacks
Nachos
89,00 kr

med smeltet cheddarost, salsa og guacamole

Nachos kylling
109,00 kr

med smeltet cheddarost, salsa og guacamole

Ekstra til Nachos
jalapeaños, salsa, guacamole eller cremefraiche

12,00 kr

Ekstra kød til Nachos

25,00 kr

Kylling eller bacon

Pommes frites eller krydrede kartoffelbåde
m/ ketchup og remoulade

Lille/stor

55,00/75,00 kr

Ekstra skål dyppelse
Krydderaioli, ketchup, remoulade, salatmayonaise
eller dressing.

12,00 kr
Allergener spørg betjening

Lyst til noget sødt ?
Ta´et kig på vores lækre is fra Carte d’Or Gelateria.
Lad dig friste af en af vores kager eller hjemmebagte cookies.

Den søde tand

Hjemmebagte

Valgfri stykke tærte

Chokoladecookies

med 1 kugle is,

25,00 kr

1 kop kaffe, the eller
varm kakao

80,00 kr

Milkshake
Vælg mellem:

Iskaffe
Espresso blended med
vaniljeis og mælk.

Bananan og chokolade,
Jordbær, vanilje eller
Triple chocolate.

Toppet med flødeskum

60,00 kr

Allergener spørg betjening

60,00 kr

