MENUKORT, FORMIDDAG

MENUKORT, MIDDAG

Serveres fra kl. 7.30-11.00

Serveres fra kl. 11-14.00

GO’ MORGEN TILBUD Kr. 30,-

DAGENS RET kr. 65,-

1. rundstykke eller en skive rugbrød med 1. pk smør
og 2 skiver ost (vælg mellem alm. eller stærk ost)
En kop kaffe eller te

SMØRREBRØD pr. stk. kr. 30,-

MORGENMADS KOMPLET Kr. 69,Forskellige slags pålæg, ost, blødkogt æg, rundstykke,
rugbrød, smør og marmelade
Inkl. en kop kaffe eller te og 1. glas juice.
Ønskes der special kaffe + 5 kr.

ÆG Kr. 10,Blødkogt æg med ½ skive rugbrød

Æg og rejer
Hvide marinerede sild, med karrydressing
Roastbeef med hjemmerørt remoulade, ristet løg og
peberrod
Dyrlægens natmad, leverpostej, saltkød, løg og sky
Lun fiskefilet med remoulade og rejer + 8 kr.

GROV BOLLE MED KAFFE/TE Kr. 35,Grovbolle eller en skive rugbrød med 1. pk smør og 2
skiver ost (vælg mellem alm. eller stærk ost)

YOGHURT Kr. 20,-

POMMES FRITES kr. 25,-

Græsk yoghurt med granola og honning

Med en slags dyppelse til

HAVREGRØD Kr. 20,-

SANDWICH kr. 45,-

Økologisk havregrød lavet på mælk,
serveret med rørsukker og en smørklat

EKSTRA TILBEHØR
OST PR. SKIVE, PÅLÆG PR. SKIVE Kr. 5,En skive god lokal mellemlagret/ eller stærk ost
Vælg mellem, rullepølse, oksespegepølse eller skinke
SMØR, MARMELADE ELLER NUTELLA Kr. 4,RUNDSTYKKE kr. 10,En skive rugbrød eller lyst brød kr. 6,-

RULLEPØLSE Kr. 25,Rullepølse serveret på lyst/ eller mørkt brød, hertil sky
og løg

Vælg mellem
Tunmousse
Roastbeef
Kylling, Bacon og karry
Serveres med dagens salat, tomat, agurk & syltede
rødløg
Inkl. en sodavand kr. 65,-

SALATER kr. 45,Serveres med dagens salat, tomat, agurk, ærter,
syltede rødløg, brød & smør
Vælg mellem
Kylling & Bacon med karrydressing
Æg & Reje med mango – karry
Inkl. en sodavand 65 kr.

FISKEFILET MED POMMES FRITES kr.
45,Med en slags dyppelse

PANINI TOAST MED SKINKE OG OST kr.
38,Varm grillede sandwich med skinke, ost, tomat
og honning- sennepspesto
Vi sælger også friskpresset juice, sodavand, kaffe m.m.
Husk alt kan tages med som take away …!

GRØNTSAGSSTAVE kr. 12,Agurk og Gulerodsstænger

PØLSEHORN kr. 12,-

