Skyttehusets café – cafeen med den smukke udsigt
og den høflige selvbetjening J

FROKOSTRETTER – kl. 12.00-17.00
Stjerneskud

108,-

Ristet brød med to ovnstegte rødspættefileter. Smukt anrettet på salat med agurk og
citron, rejer, kaviar, asparges og lys dressing

Spicy panini

65,-

Lækkert brød med basilikumpesto, mayo, mozarella og stærk salami

Panini med kylling

65,-

Lækkert brød med basilikumpesto, mayo, mozarella og kyllingestrimler

Tærte

65,-

Tærte med skiftende slags kød og grønt. Serveres med en let salat

Frikadelleburger

60,-

Gourmet burgerbolle med mayo og chilimayo, håndlavet frikadelle på bund af spidskål,
toppet med syltede rødløg

GRØNNE RETTER – kl. 12.00-20.00
Vegetarsalat

60,-

Lækker, blandet salat på bund af snittet spidskål og toppet med lidt olie. Serveres med
kuvertbrød, smør og lys dressing

Dagens salat

70-

Lækker, blandet salat på bund af spidskål. Toppet med kød, som varierer – spørg på
dagen. Serveres med kuvertbrød, smør og lys dressing

Snack kyllingedeller med gnavegrønt
Små frikadeller fra Dansk Gårdkylling serveret med stænger af gulerødder og agurk, samt
cherrytomater. Hertil Thousand Island dressing, kuvertbrød og smør

Tak fordi du hjælper os med at rydde af J

58,-

Skyttehusets café – cafeen med den smukke udsigt
og den høflige selvbetjening J
RETTER MED POMMES FRITES – kl. 12.00-20.00
Alle retterne serveres med sprød, bølget pommes frites

Lille/stor pommes frites

27/38,-

Sprød bølge pommes frites serveret med remoulade

Chicken dippers

54,-

Store, crispy nuggets serveret med pommes frites og pommes frites sovs

Fiskefilet

85,-

To stk. ovnstegte rødspættefileter. Serveres med pommes frites, citronbåd, tomater og
krølsalat samt remoulade

Minifisk med fritter

65,-

Én ovnstegt rødspættefilet. Serveres med pommes frites, let salat samt remoulade

Pølsemix med pommes frites

54,-

Skivede, stegte pølser. Serveres med pommes frites, hakkede løg og karryketchup

Minimix med pommes frites

35,-

Lille portion skivede, stegte pølser. Serveres med pommes frites og ketchup

KAGE OG BOLLER – kl. 12.00-20.00
Grovbolle med ost

35,-

Hjemmebagt grovbolle med smør og ost samt marmelade eller nutella

Gammeldags æblekage

28,-

Velsmagende æblemos og rasp serveret smukt anrettet med flødeskum på toppen

Jordbærkage m. creme fraiche

32,-

Cheesecake med jordbær, serveret med creme fraiche

Æbletærte

28,-

Lun æbletærte serveret med creme fraiche

Tobleronekage (glutenfri)

38,-

Lækker, bagt på bund med mandel, serveret med lidt frugt

Evt. dagens kage – spørg ved kassen

Tak fordi du hjælper os med at rydde af J

-

Skyttehusets café – cafeen med den smukke udsigt
og den høflige selvbetjening J
GRILLRETTER – EFTER KL. 17.00
Ribeye

169,-

220 g fantastisk mør, grillet Angus/Hereford oksesteak. Tilbehør: Let salat, kuvertbrød,
café pommes frites samt hvidløgssmør og bearnaisesovs

Laks

129-

Lækker grillet laks. Tilbehør: Let salat, kuvertbrød, café pommes frites,
citronskive samt creme fraiche/dild-dressing

Plankebøf

110,-

200 g velsmagende, grillet hakkebøf. Tilbehør: Let salat, kuvertbrød, café pommes frites
samt hvidløgssmør og bearnaisesovs

Kyllingefilet

110,-

2 marinerede, grillede kyllingefileter. Tilbehør: Let salat, kuvertbrød, café pommes frites
samt bearnaisesovs

PIZZA OG BURGERE – EFTER KL. 17.00
Skyttehusets burger

98,-

180 g bøf af 100 % kød. Rustik bolle med salat, tomater, syltede agurker, løgringe,
cheddarost og tomatrelish. Tilbehør: Pommes frittes, ketchup og remoulade.

Cheeseburger

60,-

Pizza Marguerita

68,-

130 g bøf af 100 % kød. Burgerbolle med salat, tomater, løgringe, agurker, cheddarost og
ketchup. Bacon 5,-

Lækker, tynd bund med tomatsovs, tomater, ost og oregano. Udskæres i 8 stykker

Pizza Pepperoni

72,-

Lækker, tynd bund med tomatsovs, pepperoni, rød peber, ost og oregano. Udskæres i
8 stykker

Pizza Hawaii

72,-

Lækker, tynd bund med tomatsovs, ananas, skinke, ost og oregano. Udskæres i 8 stykker

Pizza med kylling
Lækker, tynd bund med tomatsovs, kyllingestrimler, tomat, oliven, ost og oregano.
Udskæres i 8 stykker

Tak fordi du hjælper os med at rydde af J

72,-

