Velkommen på

Vi er glade for at have dig som gæst, og vil gøre vores til, at du føler
dig hjemme under hele dit ophold …
Vi startede 1. maj 2006, og har taget gæstebog nr. 5 i brug. Vi modtager gerne din mening, om
det vi leverer, ligesom du er velkommen til at se andre gæsters oplevelser. På den måde
hjælper I os med at blive bedre. Gerne på www.tripadvisor.com, på cafeens egen
hjemmeside, eller i vores gæstebog, og naturligvis også gerne direkte til os.
Ord som NEJ, BARE og andre begrænsende ord bruger vi helst ikke. Har vi mulighed for at
efterkomme jeres ønsker, gør vi det. Noget I ikke kan lide eller tåle? Oplys os og vi
skræddersyr menuen til jer. Intet, udover vores tærter, er lavet, før I bestiller.
Er en af dine tanker i forbindelse med dit besøg, at her vil du gerne komme igen, har vi
opnået det vi vil, nemlig en god oplevelse til dig.
Vi laver gerne alt fra kortet til dig som
TAKE AWAY
-når du ikke har tid til at besøge os.

VELKOMMEN ENDNU ENGANG.
Lars Stæhr
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Spisekort
Brunch
Serveres indtil kl. 13:00

Kr. 179

Yoghurt med hjemmelavet mysli, scramble æg, bacon og brunchpølse, røget laks på rugbødscrouton
m/dildmayo, sorizzo, serranoskinke, 2 slags ost og syltetøj, frisk frugt. Serveres med dagens brød. Hertil husets
kaffe eller husets te ad libitum

Hertil køb af 1 glas juice/most

Kr. 33

Scramble æg med bacon og rugbrød

Kr. 119

Flutes (baguette) med ost og peberfrugt

Kr. 69

Smørcroissant

Kr. 24

Smørcroissant med ost, salat og peberfrugt

Kr. 69

Wienerbrød

Kr. 28

Salater
Café Stæhr´s Cæsar salat
Blandet salat med krydderkylling, parmesan, rugbrødscrouton og Cæsar dressing a´part
Kr. 138
Amerikansk salat
Blandet salat, krydderkylling, peberfrugt, squash, basilikumolie, ananas, flutes og
hjemmelavet karrydressing
Kr. 138
Rodfrugt salat (Vegetar)
Blandet salat, kolde bagte rodfrugter med karry/hvidløgsolie, edamame bønne humus, sesam
og brødcroutons
Kr. 138
Rejesalat
Blandet salat, rejer, basilikumolie, squash, krydderurtedressing, brødcroutons og saltbagte
solsikkekerner
Kr. 138

Smørrebrød
Æg og rejer, hjemmelavet mayonnaise samt kaviar

Kr.

99

Rejer, hjemmelavet mayonnaise og kaviar

Kr. 119

Røget laks, med dildmayo, æble og kaviar

Kr. 119

Hønsesalat med tomat

Kr. 109
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Sandwich på groft brød
Reje og laks sandwich
Salat, røget laks, peberrodsalat, rejer, æg og hjemmelavet dildmayo

Kr. 149

Rejesalat sandwich
Rejer vendt i dildmayo med æg og tomat

Kr. 139

Kylling med bacon sandwich
Krydderkylling, tomater, ananas, bacon og hjemmelavet karrydressing

Kr. 119

Serrano skinke sandwich
Serrano skinke, tomat, edamamebønne humus saltbagte solsikkekerner og melon

Kr. 139

Tunsalat sandwich
Tun vendt i dildmayo, rødløg, æg og tomat

Kr. 119

Rodfrugt sandwich
Kolde bagte rodfrugter, salat og karrydressing

Kr. 119

Lune retter
STÆHR´S Fiskefrikadeller
2 hjemmelavede fiskefrikadeller med rejer i, dild, hjemmelavet remoulade og rugbrød
Kr. 119
En hjemmelavet fiskefrikadelle med rejer i, hjemmelavet remoulade og rugbrød

Kr.

89

Varm skaldyrspasta
Hjemmelavet krydret tomatflødesauce, rejer, blåmuslinger, skalrejer og flutes

Kr. 138

Croissant
Rejer, salat, æg og dilddressing

Kr. 128

Hjemmelavet hønsesalat, ananas og tomat

Kr. 119

Kun for børn
Børnesandwich
Æg, tomat, frugt og grønt eller Ost, frugt og grønt

Kr. 59

Børnekyllingesandwich

Kr.

89

Børnescrambelæg med bacon, rugbrød og frugt, og kun til kl. 13

Kr.

89

En enkelt fiskefrikadelle, akkurat som de voksnes, men nok til små maver

Kr.

89
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Pastasalat med karrydressing og kylling med cherrytomater og gulerødder

Kr. 59

Desserttærter
– gerne med is (+20,-)
Vi laver alle vores tærter, småkager etc. selv og servere dem med frisk frugt og efter dit ønske
fløde eller creme fraiche
Pæretærte
Mørdej, bagt med syltede pærer. Serveres lun

Kr. 49

Æbletærte
Mørdej, mazarinmasse, æble og nødder. Serveres lun

Kr. 49

Toscatærte
Mazarinbund, 70% chokolade, mandler, hasselnødder, valnødder og hjemmelavet karamel
Kr. 49
Nøddetærte (glutenfri).
Marenges med mandelmel, 70% chokolade og ristede mandler
Kr. 49
Frederikke Stæhrs Cheesecake
Kiksebund, ostecreme toppet med hindbær

Kr. 49

Snickerstærte
Peanuts, karamel og 70% chokolade
100 gr. af cafeens egne småkager

Kr. 29

Isdesserter
Isdessert voksen

Kr. 89

Isdessert barn

Kr. 69

Varm chokolade på 70% chokolade med/uden flødeskum - en flødeskum du naturligvis selv
tilsætter
Kr. 39
Spørg efter vores kaffesirup – et extra pift til vore kaffedrikke. Vi har: karamel, chokolade,
vanilje, hasselnød, amaretto, kanel (nyhed og velegenet til thai latte) samt irish cream.

Kaffe & the? Spørg efter vores særlige kort
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EN SÆRLIG DAG ??
Bliv « Cafe-lejer for en dag «
Nærmer du dig et skarpt hjørne eller har du en anden anledning til at gøre noget særligt ud
af en begivenhed, har vi omgivelserne.
Er omgangskredsen for stor til stuen (I er mellem 30 og 35 personer), er det muligt at leje en
komplet cafe, med personale, gårdhave, mad og drikke.
Vi garanterer at køkkenet lever op til den sædvanlige høje standard.
Er du kommet hertil i din læsning er du måske også interesseret i at følge med på FaceBook,
Hvor der løbende blive orienteret om, hvad der sker på cafeen.
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