Drikkevarer
Sodavand

30.-/40,-

0,25 l / 0,5 l
Coca Cola, Coca Cola Zero, Fanta, Sprite Zero, Lemon.

Søbogaard Saft

100% økologisk

34.-

Hyldeblomst, Solbær, Æblemost, Appelsin.
0,25 l

Ramlösa/Kildevæld

24.-

Uden brus, med brus, citrus med brus
0,5 l

Isvand

15.-/30.-

Glas/Kande

Velkommen til Cafe Karlsson.

Fadøl
Carlsberg/Tuborg Classic

32.-/52.-

0,25 l / 0,5 l

Speciel øl
Bryghuset Vendia/Løkken Bryghus

Frokost kort

65,-/49.-

0,5 l / 0,33 l

Vin
Husets rød-/hvidvin

49.-/179.-

Glas/Flaske
Et udvalg af vores leverandører:
Frisk fisk fra Hirtshals.
Kød til vores burger er fra Himmerlandskød.
Laks fra Skagen/Hirtshals.

Bjesk/Snaps
Lokale bjesk, Linje akvavit, Rød aalborg, Export,
Brøndum
3 cl. 32.-

Cafeens køkken sætter en ære i at lave
hjemmelavede produkter, hvor råvarerne
er afstemt sæsonen. Vi bestræber os på at
bruge lokale råvarer og vi går ikke på
kompromis med kvaliteten.

Lette retter
Nachos

Cafeens Burgere
79.-

Speciel Burger

Ostegratineret tortilla chips, salsa og cafeens egne dressinger.

Salat

124.-

200 gr. bøf med cheddar ost, hjemmelavet salsa, friturestegte løgringe, rødløg,
tomat, salat, agurk, nachos og jalapinos.

119.Bacon Burger

Vælg mellem: vegetar – rejer eller laks. Alle salater serveres med hjemmebagt
brød og økologisk smør.

Hjemmelavet Æggekage nyhed

109.-

Æggekage bagt i støbejernspande 20 min . Serveres med sprødstegt bacon,
purløg, nybagt rugbrød og økologisk smør. Hertil serveres en let salat.

Vegetar
Vegetar burger

129.-

124.-

200 gr. bøf med bacon, tomat, agurk, cheddar ost, rødløg, salat og ketchup.

Vores Luksus stjerneskud med 2 fisk

139.-

Rødspættefilet, røget laks, hjemmelavet rejesalat, håndpillede rejer, asparges,
rødløg, stenbiderrogn, citron og grønt. Serveres på groft sandwich brød.

Vores luksus stjerneskud med 3 fisk

Cafeens Kyllingeburger nyhed

129.-

Sprødpaneret kylling i skiver serveres i en lækker bolle smurt med cafeens egen
dressing, bacon, tomat, rødløg, hjemmelavet pickles og purløgs dressing.

149.-

Pandestegt vegetar bøf serveres i lækker bolle smurt med cafeens egen dressing
hjemmesyltede pickles, tomat, rødløg og salat. Hertil en purløgs dressing.
Serveres med pommesfrites.

Fra Havet

Cafeens bøfsandwich
Cafeens Bræt nyhed

129.-

Lille æggekage bagt i støbejerns pande, sprødstegt bacon og purløg. Røget ørred,
purløg. Rødspættefilet med hjemmelavet remulade hertil brød og smør.

Fish and chips
Vesterhavs luksustallerken

149.-

Varmrøget laks, rødspættefilet, friskrøget laks, hjemmelavet remoulade,
stenbiderrogn, frisk asparges, hjemmelavet rejesalat, sild, karrysalat og lime
dressing rørt på græsk yoghurt. Serveres med lunt brød og økologisk smør.

Cafeens platte

119.-

Sild, karrysalat, pandestegt fiskefrikadelle. Håndpillede rejer med dressing,
stenbiderrogn, rødspættefilet, hjemmelavet remoulade og citron.
Hertil serveres græskarkerne rugbrød, hjemmebagt flutes og økologisk smør.

119.-/XL 139.-

Den klassiske engelske Fish n Chips. Torsk i øl dej serveres med en hjemmelavet
tartar sauce, hjemmelavet remulade, pommesfrites og frisk salat. Malt eddike
serveres ved siden af.

Rødspættefilet med rugbrød eller pommesfrites 119.2 stk. rødspættefilet serveres med frisk salat, håndpillede rejer, hjemmelavet
remoulade, citron og cremefraiche dressing.

Cafeens rejemad

129.-

Luksus rejemad med håndpillede rejer, mayonnaise rørt med dild, frisk asparges,
citron, stenbiderrogn, grønt. Serveres på groft sandwich brød.

Cafeens hjemmelavet bøfsandwich

124.-

200 gr. bøf med hjemmelavet sovs, bløde løg, ristede løg, hjemmelavet
agurkesalat, rødbeder, ketchup og hjemmelavet remoulade. Serveres med
pommesfrites og cafeens egen dressing.

Vores lækre brioche burgerbolle er bagt med
økologisk smør fra Thise mejeri. Alle vores
burger er smurt med cafeens egen dressing
og servers med pommesfrites og kokkens
hjemmelavede dressinger.
Vi har GLUTENFRI brød +18 kr.
Ønsker du oplysninger om allergener spørg tjeneren
Vi har GLUTENFRI brød/Rødspættefilet .. plus 8/18 kr.
Ønsker du oplysninger om allergener spørg tjeneren

