Menu
KØKKENET ER ÅBENT HVERDAGE 11.00-15.30
SAMT TORSDAGE 17.00-20.00

Sandwich
75 dkk

Soltørrede tomater
med frisk mozzarella, grøn pesto, frilice salat,
syltede rødløg

Kyllingebryst
med bacon, mayo på hvidløg og chili, soltørret tomat,
grøn pesto, frilice salat

Røget laks
med peberrodsmayo, rødt æble, dild, lollo rosa salat
Brød: Vælg mellem mørkt eller lyst landstykke

Smørrebrød
75 dkk / 2 stk. 125 dkk
Flæskesteg
med lynsyltet sommerkål, græskarkerner, grønt æble,
dijonnaise, sprøde svær

Håndpillede rejer

med lollo rosa salat, mayo på hvidløg og chili,
syltede rødløg, frisk rød peberfrugt, rød syre

Dagens smørrebrød
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Menu
KØKKENET ER ÅBENT HVERDAGE 11.00-15.30
SAMT TORSDAGE 17.00-20.00

Salat
95 dkk

Kartoffelsalat
Sennepsmarineret kartoffelsalat med gedeost,
spinat, forårsløg, ærter og persille
Tilvalg: Kylling 25 dkk

Tomatsalat
med lollo rosa salat, rød basilikumspesto, krydrede
bagte auberginer, salatløg, rød syre
Tilvalg: laks eller rejer 25 dkk

Til børn
(u. 16 år)
40 dkk

Fiskefilet
med citron og remo

Frikadeller
med remo og grønt

Dessert
65 dkk

Dagens kage med kaffe
Isanretning

med sauce/kompot og sprødt

Osteanretning

med kompot og sprødt

Koldskål

med bær og jernurt

FREE WIFI
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Weekend
menu
KØKKENET ER ÅBENT 12.00-15.30

Brunch
SERVERES LØRDAG-SØNDAG 10-14

Tallerken 115 dkk
Buffet 185 dkk
Bønnesalat med bagte figner og mynte
Cremet broccolisalat med avocado, æble
og saltede hasselnødder
Lakserillette med agurk og salturt
Æggekage med forårsløg og persille, toppet med bacon
Pølse med pesto
Hummus med spidskommen og karse
Charcuterie med frisk grønt
Brie med kompot
Minicroissant eller wienerbrød
Udskåret frugt
Koldskål med friske bær og jernurt
Lille dessertanretning
Juice
Vælg mellem kaffe og te
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Weekend
menu
KØKKENET ER ÅBENT 12.00-15.30

Dagens
Dagens sandwich eller smørrebrød
75 dkk
Dagens salat
95 dkk

Til børn
(u. 16 år)
40 dkk

Fiskefilet
med citron og remo

Frikadeller
med remo og grønt

Dessert
65 dkk

Dagens kage med kaffe
Isanretning

med sauce/kompot og sprødt

Osteanretning

med kompot og sprødt

Koldskål

med bær og jernurt

FREE WIFI
DAC_guest

Drikkevarer
Varme drikke
Caffé Latte
Café au lait
Cappucino
Cortado
Americano
Espresso
Filterkaffe
Te
Chai latte
Varm chokolade

34 dkk
32 dkk
32 dkk
30 dkk
27 dkk
22 dkk
25 dkk
34 dkk
34 dkk
40 dkk

Kolde drikke
Sodavand

30 dkk

Kildevand
Økologisk sodavand

15 dkk
30 dkk

Økologisk lemonade

35 dkk

Smoothie

45 dkk

Islatte
Øl

34 dkk
48 dkk

Cola, Cola Zero, danskvand (m./u. citrus)

Hyldeblomst, ingefær, pink grape og blodappelsin
Hyldeblomst, lemon/lime og passionsfrugt
Jordbær, ananas, banan og appelsin

Fadøl fra Skovlyst: Pilsner eller IPA

Vin

Husets vin – glas/flaske

48 dkk/210 dkk

Cava – glas/flaske

48 dkk/248 dkk

Hvid, Rød – og Rosevin
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