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) samt helligdage 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.

Mad ud af huset
2022
Kysten 1, Lønstrup.
Tlf. 98960344
www.cafekarlsson.dk

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

159 kr.

Bacon Burger
200 gr. bøf med bacon, tomat, agurk, cheddar ost, rødløg, salat og ketchup.
Serveres med pommesfrites og cafeens egne dressinger. 159 kr.

Cafeens Luxus tapas
Mere end nok til 2 personer
298 kr.
Indeholder:
•Svenske håndpillede rejer med citronmayonnaise.
•Torske frikadeller med remoulade.
•Vertikalskåret færøsk røget laks med dilddressing.
•Røget hellefisk med peberrodscreme.
•Hjemmelavet hønsesalat med svampe.
•Dampet rødspætte med spinat mousse.
•Røget svinemørbrad med æggestand.
Tilkøb:
Brød og øko smør. 50 kr. pr tapas
Rødspættefilet med remoulade 20 kr. pr stk.

Skal forudbestilles dagen før
På tlf. 98960344/61789079

Vegetar burger
Pandestegt vegetar bøf serveres i lækker bolle smurt med cafeens egen dressing
pickles, tomat, rødløg og salat. Hertil en hjemmelavet krydderdressing.
Serveres med pommesfrites. 159 kr.

Nyhed Vegetar burger spicy

Laksesandwich

Pandestegt spicy vegetar bøf serveres i lækker bolle smurt med cafeens egen
dressing, salsa, friturestegte løgringe, tomat, salat, rødløg, agurk, nachos og
jalapnos. Hertil en hjemmelavet krydderdressing. Serveres med pommesfrites.

Grov bolle med koldrøget færøsk laks, salat, frisk asparges, citron mayonnaise

159 kr.

Rejesandwich

Cafeens hjemmelavet bøfsandwich

Grov bolle med Svenske håndpillede luksus rejer, frisk asparges, citron

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

Vores Luksus stjerneskud med 2 fisk
Rødspættefilet, koldrøget færøsk laks, hjemmelavet rejesalat, Svenske
håndpillede luksus rejer, frisk asparges, rødløg, stenbiderrogn, citronperler og
grønt.

Cafeens fisketallerken

Serveres på lækkert hjemmebagt brød. 179 kr.

Sild og karrysalat.
Pandestegt torskefrikadelle med hjemmerørt remoulade.
Svenske håndpillede luksus rejer med citron mayonnaise.
Rødspættefilet med hjemmerørt remoulade.
Pyntes med stenbiderrogn, frisk asparges og citron.
Hertil serveres græskarkerne rugbrød, hjemmebagt flutes og økologisk smør.

Ekstra rødspættefilet 20 kr.

159 kr.

159 kr.

Børnemenu





Nuggets med pommes
1 stk. Rødspættefilet med pommes
Fish n´ Chips.
Nachos

Alle børnemenuer serveres med hjemmelavet remoulade og
ketchup.

Frit valg 98 kr.

stenbiderrogn og citronperler 149 kr.

mayonnaise, stenbiderrogn og citronperler

149 kr.

Sandwich med hjemmelavet hønsesalat
Grov bolle med hjemmelavet hønsesalat med svampe og sprødstegt bacon
sprødstegt bacon og grønt 149 kr.

Rødspættefilet med rugbrød eller pommesfrites
2 stk. rødspættefilet serveres med frisk salat, håndpillede rejer, hjemmelavet
remoulade, citron og cremefraiche dressing. 149 kr.

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

149/XL 169 kr.

Snackkurv
Chili poppers, mozzarella sticks, løgringe, hot wings, røsti sticks
Hertil cafeens egne dressinger.

98 kr.

Ring på tlf. 61789079/98960344
For bestilling af mad ud af huset

