Cafe Karlsson byder også
på Tapas ud af huset.

Vores tapas
Vi fornyer vores tapas løbende over sæsonen.
Tapas skal bestilles dagen før

Mad ud af huset

I højsæsonen (uge 26-32) skal mad ud af huset
afhentes inden kl. 18 eller efter kl. 20 grundet
travlhed i køkkenet

Se meget mere på
www.cafekarlsson.dk

Du finder Cafe Karlsson
ved parkerings pladsen ved
stranden i Lønstrup.

2019
Kysten 1, Lønstrup.
Tlf. 98960344/61789079
www.cafekarlsson.dk

Fra Havet

Børnemenu.

Vores Burgere
Speciel Burger

129.-

200 gr. Bøf, cheddar ost, hjemmelavet salsa, friturestegte løgringe, rødløg,
tomat, salat, agurk, nachos og jalapnos.

Bacon Burger

129.-

Frit valg 69.Nuggets/pølse/rødspættefilet/burger.
Serveres med pommes, ketchup, remoulade.

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

Cafeens´ Kyllingesandwich
139.-

Luksus stjerneskud med 2.stk fisk

129.-

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

Lille luksus stjerneskud

89.-

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

Snack

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

Vores luksus stjerneskud med 3. stk. fisk 149.-

Fich and chips Nyhed

119.-xl 139.-

Paneret Torskefilet i øl-dej. Serveres med hjemmelavet tartarsauce
pommesfrites og frisk salat.
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Snackkurv

89.-

Ostegratineret tortilla chips, salsa, cafeens egne dressinger
Pyntes med tomat og jalapnos.

Nachos
Rødspættefilet med pommes

129.-

2 stk. rødspættefilet med rejer. Serveres med frisk salat, hjemmelavet
remoulade, citron og cremefraiche dressing.

Vi har GLUTENFRI brød/Rødspættefilet .. plus 8/18 kr.

79.-

Ostegratineret tortilla chips, salsa og cafeens egne dressinger.

Ønsker du oplysninger om allergener spørg tjeneren

Vegetar
Fiskeburger

139.-

Vegetar burger

Rødspættefilet, hjemmelavet rejesalat, asparges, rødløg, agurk, salat,
citron, kaviar. Serveres med krydrede kartoffel både, dressing og
ketchup.

Vesterhavs luksustallerken

Cafeens platte

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

159.-

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.

Bøfsandwich.

119.-

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

129.-

Cafeens hjemmelavet bøfsandwich

129.-

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

