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FROKOST (11.00 – 16.00)  
Camembert– Friturestegt camembert m/brød                       39,- 
 

Ostetallerken- 2 slags ost m/frisk frugt, brød                              39,-  

Hønsesalat – m/ sprød bacon, ananas, brød                   49,- 

Fiskefilet- m/remoulade, citron, rugbrød, smør      59,- 
 

Silde tallerken- 2 slags lækre sild m/æg.      59,-  

Frikadeller - 3 lune hjemmelavede frikadeller                                                     59,- 

  salat , surt, rugbrød og smør              
 

Hakkebøf - 150gr. m/spejlæg, bløde løg, surt,      69,- 
 hjemmelavede agurkesalat , rugbrød og smør 
 

Luksus brunch–hønsesalt m/sprød bacon,        139,- 
  fiskefile m/ remulade,2 lune hjemmelavede 

  frikadeller m/surt , ost m/frugt brød smør       

 

Specialiteter hele dagen  
Sprøde Sandwich – m/italiensk groft      85,- 
 lande brød masse blandet salat og frugt   

Vælg mellem kylling eller laks 

Lækre Salater   85,- 

Vælg mellem kylling eller laks                              
 Hertil nybagt groft brød og smør (dressing separat)                                                                                           
Kylling - ½ ovnstegt BBQ kylling saftig sprød                                           89,- 

 m/salat, valg pommes frites eller råstegte kartofler               

Konge rejer – 10 stk. Kina rejer m/salat, tzatziki                                                       89,- 
 sød chilisauce, brød og smør 

Fiskefileter                                                                                         85,- 

  2 sprøde fiskefileter med salat og remoulade citron  

 valg mellem pommes frites eller råstegte kartofler            

Spisekort 
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Pariserbøf -220gr. klassisk pariserbøf med hele                                                          89,- 
 molevitten (pasteuriseret æg separat)                                                                            

Konge burger - 220gr. saftig hakkebøf m/smeltet                                                 89,- 

 Ost og pommes med mayonnaise og salsa  

Mexicansk burger - 220gr. saftig hakkebøf                                                         95,- 
 smeltet ost, jalapenos og guacamole, salsa ,  

 pommes med mayonnaise og salsa dressing  

Prinsesse burger- 220gr. Kyllingebryst,  ost,                                                         89,- 
 bacon, salat, pommes med mayonnaise og salsa    

Stor hakkebøf– 220gr. bøf, m/spejlæg, bløde løg                                                       95,- 

 Surt ,  pommes frites el. råstegte kartofler 

Frikadeller- 4 stk. hjemmelavede frikadeller                                                89,-  

 m/bacon champignon, frisk salat 

 bearnaisesauce ,pommes , råstegte kartofler    

Herregårdsbøf – 2 hakkebøffer 300gr ,                                                          129,- 
 bløde løg, agurkesalat og bearnaisesauce,  

 Vælg mellem pommes frites el. råstegte kartofler 

 

Caféens Store Luksus Schnitzel    159,- 

 Tilberedt af 400gr.  mørt svinekød m/ salat, 

  årstidens garniture og bearnaisesauce 

 Vælg pommes frites, el. råstegte kartofler                      

Pommes Frites - stor med valg af  2 dip  35,-  

  remoulade, ketchup eller salatmayonnaise        

 

Børnemenu    FORBUDT FOR VOKSNE 

Børne hakkebøf burger-   59,- 

Børne kylling burger–    59,- 

Børne fiske filet-   59,- 

Børne frikadeller-   59,-  

 Børnemenuen serveres med pommes fritter 

 Spisekort 

 

 


