CAFÉ DRUDENFUSS
MORGEN
9:00-11:30
Avocado

Avocadosandwich på friskbagt brød samt pocheret æg & bacon

85,-

English breakfast

Baked beans i tomat, spejlæg & bacon

75,-

Eggs Benedict

Pocheret øko æg, stegt skinke, spinat & sauce hollandaise på ristet brød

95,-

Brunch
Øko scrambled eggs, rejesalat, avocado,charcuterie, ost, stegte tomater,
koldskål med jordbær, cashewbutter & chocolatechipcookie

130,-

Vegetar brunch

Øko scrambled eggs, avocado, tapenade, ost, stegte tomater, rejesalat,
koldskål med jordbær, ashewbutter & chocolatechipcookie

130,-

KAGE & DESSERT
09:00-16:30

“Rødgrød med fløde”

Hjemmelavet rødgrød & sprød rugbrød.
Hertil amaretto-fløde

45,-

Cheesecake

Rabarber-cheesecake på kiksebund

60,-

Koldskål

Hjemmelavet koldskål med vanilje & citron.
Hertil bær & kammerjunkere

45,-

Cookie
20,-

Har du nogen form for allergi, så henvend dig venligst til din tjener. Vi beder om forståelse for, at elementer kan udgå eller ændres,
hvis råvaren ikke kan skaffes i tilfredsstillende kvalitet.

CAFÉ DRUDENFUSS
FROKOST
11:30-16:30

Avocadosandwich
Ristet rugbrød med avocado, øko spejlæg, tomat & pesto
100,-

Croque Monsieur / Madame

Severes fra 9-16:30
Grillet brød, grovsennep, ost & skinke Madame serveres med øko spejlæg
85,- / 95,-

Kyllingesandwich
Urtestegt kylling på smørstegt kartoffelsandwichbrød smurt med hjemmerørt
mangochutney, frisk salat & bacon

100,-

Rejesandwich
Smørstegt kartoffelsandwichbrød med rejesalat rørt med mayo, creme fraiche,
saltsyltet citron, løg & dild, samt salat & radisser

110,-

Pil selv rejer
Friske pil selv rejer med citron, aioli samt friskbagt brød

120,-

Salaten
Spidskålssalat med koldrøget laks, æble, saltsyltet citron & fennikel.
Hertil mormordressing & friskbagt brød

120,-

Fish’n’Chips
Dybstegt paneret fisk, eddikepulver, ærtemole & hjemmerørt tatarsauce

125,-

Drudenfuss Burger
Hakkebøf af okse, ost, pancetta, ketchup, hjemmerørt aioli, rødløg,
hjemmeristede løg, salat & fritter

135,-

Drudenfuss Vegetarburger
Hjemmelavet vegetarbøf, ketchup, hjemmerørt aioli, rødløg,
hjemmeristede løg, salat & fritter

135,-

Har du nogen form for allergi, så henvend dig venligst til din tjener. Vi beder om forståelse for, at elementer kan udgå eller ændres,
hvis råvaren ikke kan skaffes i tilfredsstillende kvalitet.

CAFÉ DRUDENFUSS
AFTEN
17:00-21:00
Fisken

Smørpocheret fisk med fennikel, bælgede ærter & grønne asparges.
Hertil Beurre Blanc med tomatconcasse & citron

145,-

Grisen

Glaceret grisekrone med karameliseret blomkål samt spæde gulerødder &
forårsløg vendt i sesam. Hertil koldrøget kartofler & sauce Jus

150,-

Kroketten

Sprøde vegetarkroketter på bund af blomkålspure med estragon & grønne asparges.
Hertil brunet smørsauce & bælgede ærter

145,-

Moules Frites
Muslinger dampet i hvidvin & fløde med gremolata

130,-

Salaten
Spidskålssalat med koldrøget laks, æble, saltsyltet citron & fennikel.
Hertil mormordressing & friskbagt brød

120,-

Fish’n’Chips
Dybstegt paneret fisk, eddikepulver, ærtemole & hjemmerørt tatarsauce

125,-

Drudenfuss Burger
Hakkebøf af okse, ost, pancetta, ketchup, hjemmerørt aioli, rødløg,
hjemmeristede løg, salat & fritter

135,-

Drudenfuss Vegetarburger
Hjemmelavet vegetarbøf, ketchup, hjemmerørt aioli, rødløg,
hjemmeristede løg, salat & fritter

135,-

Har du nogen form for allergi, så henvend dig venligst til din tjener. Vi beder om forståelse for, at elementer kan udgå eller ændres,
hvis råvaren ikke kan skaffes i tilfredsstillende kvalitet.

CAFÉ DRUDENFUSS
KAGE & DESSERT
17:00-21:00

“Rødgrød med fløde”

Hjemmelavet rødgrød & sprød rugbrød.
Hertil amaretto-fløde

45,-

Cheesecake

Rabarber-cheesecake på kiksebund

60,-

Koldskål

Hjemmelavet koldskål med vanilje & citron.
Hertil bær & kammerjunkere

45,-

Cookie
20,-

SNACKS
17:00 - 21:00
Chips

Hjemmelavede kartoffelchips med trøffelmayo

45,-

Tapasbræt

Diverse ost & charcuterie

95,-/150,-

Wasabimandler

Hjemmelavet wasabimandler

45,-

Pomfriter

Med hjemmelavet aioli

50,-

Tapanade

Hjemmelavet tapanade & brød

45,-

Har du nogen form for allergi, så henvend dig venligst til din tjener. Vi beder om forståelse for, at elementer kan udgå eller ændres,
hvis råvaren ikke kan skaffes i tilfredsstillende kvalitet.

