Drikkevarer
Sodavand

30/40 kr.

Coca Cola, Pepsi max, Fanta, Faxe kondi, Lemon.

0,25 l / 0,5 l

Saft fra MØN bryghus 100% økologisk

35 kr.

Hyldeblomst, Solbær, Æblemost, Rabarber.
0,33 l

Ramlösa/Kildevæld

26 kr.

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

Isvand

15/30 kr.

Glas/Kande

Øl
Tuborg pilsner/Tuborg Classic

Velkommen til Cafe Karlsson.

34/54 kr.

0,25 l / 0,5 l

Speciel øl
Bryghuset Vendia/Skagen Bryghus

Frokost kort

65 kr.

0,5 l

Vin
Husets rød/hvidvin

55/189 kr.

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.

Glas/Flaske

Bjesk/Snaps
Lokale bjesk fra Tornby Bjesk
Linje akvavit,
Rød aalborg
O.P Anderson

3 cl. 32 kr.

Et udvalg af vores leverandører:
Kød til vores burger er fra Himmerlandskød.
Laks fra Skagen/Hirtshals.
Rødspætter fra Taable i Hanstholm.

Lette retter

Danske favoritter

Kokkens side

Nachos
Tortilliachips med jalapenos gratineres med cheddar.
Serveres med salsa og cafeens egne dressinger.
Pyntes med tomat 89 kr.

Salat
Alle salater serveres med hjemmebagt brød og økologisk smør. 119 kr.

Vælg mellem: vegetar, rejer eller laks.

Hvidvinsdampede blåmuslinger
Serveres med pommesfrites, cafeens egen dressing hertil brød og smør. 139 kr.

Nyhed tapas for 2. personer

Vegetar
Vegetar burger

Vores Luksus stjerneskud med 2 fisk

Pandestegt vegetar bøf serveres i lækker bolle smurt med cafeens egen dressing
pickles, tomat, syltede rødløg, salsa og salat. Hertil en hjemmelavet

Rødspættefilet, røget laks, hjemmelavet rejesalat, håndpillede rejer, asparges,
rødløg, stenbiderrogn, citron og grønt.

krydderdressing. Serveres med pommesfrites. 139 kr.

Serveres på groft sandwich brød. 149 kr.

Vores luksus stjerneskud med 3 fisk 159 kr.

Køkkenet byder på et udvalg af vores bedste råvarer.
Torsk i øl dej med sauce tartar.
Røget laks med hjemmelavet citron mayonnaise.
Hjemmelavet hønse salat med svampe og sprødstegt bacon.
Håndpillede rejer med citron mayonnaise, stenbiderrogn.
Rødspættefilet med hjemmerørt remulade.
Hertil serveres græskarkerne rugbrød, hjemmebagt flutes og økologisk smør.

298 kr.

Vesterhavs luksustallerken
Kokkens rejemad
Håndpillede rejer, cafeens hjemmerørt citron mayonnaise, stenbiderrogn
frisk asparges, salat og citron.
Serveres på groft sandwich brød. 129 kr.

Rødspættefilet med rugbrød eller pommesfrites
2 stk. rødspættefilet serveres med frisk salat, håndpillede rejer, hjemmerørt
remoulade, citron og cremefraiche dressing. 129 kr.

Cafeens Burgere

Cafeens hjemmelavet bøfsandwich

Speciel Burger (hot)

200 gr. bøf med hjemmelavet sovs, bløde løg, ristede løg, agurkesalat,
rødbeder, ketchup og hjemmerørt remoulade.

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

Serveres med pommesfrites og cafeens egen dressing.

Serveres med pommesfrites og cafeens egne dressinger.

129 kr.

138 kr.

Cafeens pariserbøf
Bacon Burger
200 gr. bøf med bacon, tomat, agurk, cheddar ost, rødløg, salat og ketchup.
Serveres med pommesfrites og cafeens egne dressinger. 138 kr.

300 gr. Bøf serveres på smørstegt sandwich brød, revet peberrod
rødløg, kapers, rødbeder og pasteuriseret æggeblomme. 139 kr.
Ønskes der pommesfrits til pariserbøffen 159 kr.

Varmrøget laks hertil lime dressing rørt på græsk yoghurt.
Rødspættefilet med hjemmerørt remoulade.
Koldrøget laks med hjemmerørt citron mayonnaise.
Hjemmelavet rejesalat med håndpillede rejer, stenbiderrogn, frisk asparges.
Sild og karrysalat.
Pyntes med stenbiderrogn, frisk asparges og citron.
Hertil serveres græskarkerne rugbrød, hjemmebagt flutes og økologisk smør.

159 kr.

Cafeens platte
Sild og karrysalat.
Pandestegt fiskefrikadelle.
Håndpillede rejer med citron mayonnaise.
Rødspættefilet med hjemmerørt remoulade.
Pyntes med stenbiderrogn, frisk asparges og citron.
Hertil serveres græskarkerne rugbrød, hjemmebagt flutes og økologisk smør.

139 kr.
Kan også laves som glutenfri ret.

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

129/XL 149 kr.

Vi har GLUTENFRI brød +18 kr.
Allergener: Ønsker du oplysninger om allergener spørg tjeneren.

