235,- inkl. drikkevarer. Børn under 12 år 125,Lørdag og søndag 9.3O - 16.OO
YOGHURT

ÆG

BRØD

LAV DIN EGEN
Yoghurt naturel, nordisk skyr og
vegansk plante yoghurt

RØRÆG
af økologiske æg og fløde.

KERNEBOLLER

TOPPINGS
Granola – ristet kokosflager – æblekompot
dadler - dulce de leche – sæsonens frugtsalat
ristet rugbrød – valnødder – hasselnødder
tørrede bær (rosiner, abrikoser, tranebær)
græskarkerner – solsikkekerner - blåbær

FRUGT
CITRUSFRUGTER
med estragonsukker
FRUGTSALAT
efter sæson
SÆSONENS HELE FRUGTER

GRØD
CHIAGRØD
med kokosmælk, æblekompot
og ristet mandler
BIRCHERMÜSLI
på nordiske gryn, flager, æble og røde bær

SHAKSHUKA
med spicy tomatsauce, halloumi,
bagte æg og persille

SALATER
CÆSAR SALAT
med sprød romaine, cremet cæsar dressing,
parmesanflager og surdejscroutoner
SMÅ DADEL TOMATER
med smørbønner, rødløg, citron og persille
SPRØD BLOMKÅL OG SPIDSKÅLSALAT
med sesam og lime
COLESLAW
med saltbagt selleri, gulerødder,
sød sennepsdressing, estragon
og ristet mandler

MARMELADE
udvalg af hjemmelavet marmelade
f.eks. jordbær , hyben, hyldebær
KETCHUP
SRIRACHA CHILISAUCE
med dild og kimche

GLUTENFRIE BOLLER
ØLANDSBOLLER
MØRKE DURUMBOLLER
GRÆSKARRUGBRØD
SPRØDE KNÆKBRØD
med nordiske korn og kerner

OSTE
UDVALG AF DANSKE OG EUROPÆISKE
OSTE
CREAM CHEESE MED PURLØG
DANSK SKÆREOST

SALTE RETTER

DET SØDE

KOLDRØGET LAKS

KANELSNURRE
med remonce og kardemomme

SMÅ STEGTE BRUNCHPØLSER

MARMELADER OG SPREADS

GLUTENFRIT KNÆKBRØD

SPRØDSTEGT RØGET BACON
SPRØDE FALAFLER
med spidskommen, persille,
dild og sesam yoghurt
KARTOFFEL RØSTI
med dild og fennikel
LUN GRØNTSAGSTÆRTE
med muskatnød, feta og grillet løg

SPANDAUER
med vaniljecreme
NYBAGTE CROISSANTER
AMERIKANSKE PANDEKAGER
med ahornsirup
TEBIRKES
GLUTENFRIE KOKOSMAKRONER

HUMMUS
med citron, hvidløg og olivenolie

HØNSESALAT
med grønne æbler, citron, sennep og bagt selleri

HJEMMELAVET NUTELLA
med ristet hasselnødder

KOGT OG RØGET DANSK SKINKE

MILKSHAKE

Cremet dulce de leche

RULLEPØLSE
med sort peber

Vælg mellem to slags is: Vanilje og jordbær

HJEMMELAVET PEANUTBUTTER

SPEGEPØLSE PÅ GRIS

ØKOLOGISK SMØR
VEGANSK SMØR
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TOPPINGS
Karamelsauce, chokoladesauce,
mini marshmallows, friske bær,
Oreo-kiks, brownie crumble,
kirsebær og marengs

