Cafe Karlsson byder også
på Tapas ud af huset.

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

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

Mad ud af huset
Du finder Cafe Karlsson
ved parkerings pladsen ved
stranden i Lønstrup.

2020
Kysten 1, Lønstrup.
Tlf. 98960344
www.cafekarlsson.dk

Speciel Burger (hot)
200 gr. bøf med cheddar ost, salsa, friturestegte løgringe, syltede rødløg, tomat
salat, agurk, nachos og jalapnos.
Serveres med pommesfrites og cafeens egne dressinger.

138 kr.

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

Cafeens hjemmelavet bøfsandwich

Kokkens rejemad

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

Håndpillede rejer, cafeens hjemmelavede citron mayonnaise
stenbiderrogn, frisk asparges, salat og citron.

Serveres pommesfrites og cafeens egen dressing. 129 kr.

Cafeens` TAPAS for 2 personer
Vi fornyer løbende vores tapas over sæsonen

Indeholder:
•Håndpillede rejer med citron mayonnaise.
•Varm røget laks med lime dressing
•Røget hellefisk med peberrodscreme.
•Rødspættefilet med hjemmerørt remoulade.
•Pandestegt fiskefrikadelle
•Hjemmelavet hønsesalat med sprødstegt bacon og svampe
•Røget svinemørbrad med hjemmelavet æggestand

Rødspættefilet med rugbrød eller pommesfrites

Cafeens pariserbøf
220 gr. Bøf anrettes på smørstegt sandwichbrød. Serveres med revet peberrod,
rødløg, kapers, rødbeder og pasteuriseret æggeblomme.
Ønskes der pommesfrites til pariserbøffen.

Serveres på groft sandwich brød. 129 kr.

139 kr.

159 kr.

2 stk. rødspættefilet serveres med frisk salat, håndpillede rejer, hjemmelavet
remoulade, citron og cremefraiche dressing. 129 kr.

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

129/XL 149 kr.

Børnemenu

279 kr.

Nuggets eller pølse med pommes

Ønsker man en flaske Hvidvin (Olli grillo ) til 359 kr

Skal forudbestilles dagen før
På tlf. 98960344

Vesterhavs luksustallerken
Varmrøget laks hertil lime dressing rørt på græsk yoghurt, rødspættefilet med
hjemmelavet remoulade, koldrøget laks med hjemmelavet citron mayonnaise.
hjemmelavet rejesalat.
Sild og karrysalat.
Pyntes med stenbiderrogn, frisk asparges og citron.
Hertil serveres græskarkerne rugbrød, hjemmebagt flutes og økologisk smør.

Hertil serveres remoulade og ketchup.

Burger med pommesfrites
Vores Luksus stjerneskud med 2 fisk
Rødspættefilet, røget laks, hjemmelavet rejesalat, håndpillede rejer, asparges,
rødløg, stenbiderrogn, citron og grønt.
Serveres på groft sandwich brød. 149 kr.

1 stk. Rødspættefilet med pommes
Serveres med hjemmelavet remoulade og ketchup.

Frit valg 75 kr.

Vores luksus stjerneskud med 3 fisk 159 kr.

Snacks

159 kr.

Fra kl. 17 til 20
Byder vi på.
Ring på tlf. 98960344
For bestilling af mad. Vi tager selvfølgelig alle de
rigtige forholdsregler i denne situation.

Hertil serveres ketchup og remoulade.

Svinemørbrad
Svinemørbrad i cremet flødesovs med svampe.
Serveres med pommesfrites og en let salat.
145 kr.

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

Snackkurv
Chili poppers, mozzarella sticks, løgringe, hot wings
potato swiss og nacho cheese
Hertil cafeens egne dressinger.

89 kr.

