Velkommen på

Vi er glade for at have dig som gæst, og vil gøre vores til, at du føler dig
hjemme…..

Vi startede 1. maj 2006 og har taget gæstebog nr. 6 i brug. Vi vil gerne høre din mening, om dine
oplevelser her, hvor du også kan se andre gæster oplevelser, på den måde hjælper I os med at
blive bedre. Skriv gerne på WWW.tripadvisor.com, på cafeens egen hjemmeside, eller i vores
gæstebog, og naturligvis også direkte til os.

Hvis du efter dit besøg tænker, at her vil du gerne komme igen, så har opnået det vi vil, nemlig
en god oplevelse til dig.

Vi laver gerne alt fra kortet som TAKE AWAY, når du ikke har tid til at besøge os.

VELKOMMEN ENDNU ENGANG
Anja og Lars Stæhr
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Spisekort
Brunch
Serveres indtil kl. 13.00

Kr. 189

Scramble æg, bacon og brunchpølse, røget laks m peberrod, sorizzo, serranoskinke, 2 slags ost og
syltetøj samt frisk frugt. Serveres med brød. Hertil husets kaffe eller te ad libitum – vi opgraderer
gerne kaffen mod en merpris.

Hertil køb af 1 glas juice/most

Kr. 35

Scramble æg med bacon og rugbrød

Kr. 139

Smørcroissant

Kr. 29

Croissant m/scramble æg og bacon

Kr. 139

Salater
Café Stæhr´s Cæsar salat
Blandet salat med krydderkylling, parmesan, rugbrødscrouton og Cæsar dressing á
part
Melonsalat
Salat, squash, melon, tomat, solsikkekerner, basilikumolie, advokado,
rugbrødscrouton og karrydressing á part
Varmrøget laksesalat
Salat, varmrøget laks, squash, rødløg, ristet solsikkekerner, radisser, dilddressing og
flütes
Skaldyrsalat
Blandet salat, rejer, krebs, pil selv rejer og blåmuslinger basilikumolie, squash,
krydderurtedressing, brødcrouton og saltbagte solsikkekerner

Kr. 159

Kr. 159

Kr. 159

Kr. 189
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Sandwich på groft brød
Reje/lakse sandwich
Salat, røget laks, peberrod salat, rejer, æg og hjemmelavet dildmayo

Kr. 169

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

Kr. 139

Lune retter
STÆHR´S Fiskefrikadeller
2 hjemmelavede fiskefrikadeller med rejer i, dild, hjemmelavet remoulade og
rugbrød

Kr. 139

En hjemmelavet fiskefrikadelle med rejer i, dild, hjemmelavet remoulade og
rugbrød

Kr. 119

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

Kr. 159

Nachos med salsa, creme fraiche og guacamole

Kr. 99

Røget laksecarpaccio m dildcreme, salat, radise, æble rødløg og rugbrøds crouton

Kr. 135

Ristet rugbrød med skinke, tomat, avokado, rødløg dildmayo og basilikumolie

Kr. 139

Ristet rugbrød med røget laks, rødløg, dildmayo og radiser

Kr. 139

Ristet rugbrød med avokado og tomat, rødløg, dildmayo radiser og basilikumolie

Kr. 129

Squashvaffel, varmrøget laks, salat, rødløg, radiser og dildmayo

Kr. 135

Croissant
Rejer, salat, æg og dilddressing

Kr. 149

Hjemmelavet hønsesalat, ananas og tomat

Kr. 139
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Kun for børn, friturefrit
Børnesandwich
Æg, tomat, frugt og grønt
-eller ost, frugt og grønt

Kr. 65

Børnekyllingesandwich

Kr. 99

Børne scramble æg med bacon, rugbrød og frugt (Kun til kl. 13)

Kr. 109

En fiskefrikadelle akkurat som de voksne, men nok til små maver

Kr. 119

Pastasalat med karrydressing og kylling, cherrytomater og gulerødder

Kr. 89

Desserttærter
-Gerne med is (+ 20 Kr.)
Vi laver alle vores tærter, småkager etc. selv og servere dem med frisk frugt og
valgfri fløde eller creme fraiche spørg betjening efter dagens udvalg

Kr. 59

Spørg efter vores kaffesirup – et ekstra pift til vore kaffedrikke.
Vi har: karamel, chokolade, vanilje, hasselnød, kanel (god til thai latte) samt irish
cream

Kaffe og the? Spørg efter vores særlige kort

Isdesserter
Isdessert voksen

Kr. 89

Isdessert barn

Kr. 69

Varm chokolade på 70% chokolade med/uden flødeskum som du selv tilsætter

Kr. 49
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