Skyttehusets café – cafeen med den smukke
udsigt og den høflige selvbetjening J
* Halv størrelse – til ”den lille sult” *
FROKOSTRETTER – kl. 12.00-17.00
Stjerneskud

119,-

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

Spicy panini

78,-

Lækkert brød med spidskål, rucola, basilikumpesto, tomat, mayo, mozarella og stærk
salami

Panini med kylling

78,-

Lækkert brød med spidskål, rucola, basilikumpesto, tomat, mayo, mozarella og
kyllingestrimler

Tærte

78,-

Hjemmelavet tærte med kylling. Kan også fås uden kød. Serveres med en let salat

Frikadelleburger

60,-

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

Crispy chicken burger

60,-

Gourmet burgerbolle med mayo og chilimayo, ovnstegte sprøde XL chicken nuggets. På
bund af spidskål, toppet med rucola og syltede rødløg

GRØNNE RETTER – kl. 12.00-20.00
Vegetarsalat

65,-

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

Dagens salat

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

Tak fordi du hjælper os med at rydde af J

75-

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 sprøde, ovnstegte, bølgede pommes frites

Lille/stor pommes frites

27/38,-

Sprød bølge pommes frites serveret med remoulade/ketchup

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,
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 blandet med pommes frites, hakkede løg og karryketchup

* Minimix med pommes frites *

35,-

Lille portion skivede, stegte pølser blandet med pommes frites. Tilbehør: ketchup

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

35,-

Hjemmebagt grovbolle med smør, ost og marmelade

Gammeldags æblekage

28,-

Velsmagende æblemos og sød 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,-

Bagt på bund med mandel, serveret med creme fraiche

-

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

175,-

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

Laks

139-

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

129,-/85,*

Plankebøf
200 g velsmagende, grillet hakkebøf. Tilbehør: Frisk salat, kuvertbrød, café pommes
frites samt hvidløgssmør og bearnaisesovs. * Halv tallerken - 130 g bøf *

Kyllingefilet

129,-/85,*

2 marinerede, grillede kyllingefileter. Tilbehør: Frisk salat, kuvertbrød, café pommes
frites samt bearnaisesovs. * Halv tallerken – én filet*

PIZZA OG BURGERE – EFTER KL. 17.00
Skyttehusets burger

98,-

180 g bøf af 100 % oksekød. Gourmet brugerbolle med salat, tomater, syltede agurker,
løgringe, cheddarost og tomatrelish. Tilbehør: Pommes frittes, ketchup og remoulade.

Cheeseburger

60,-

130 g bøf af 100 % oksekød. Gourmet burgerbolle med salat, tomater, løgringe, agurker,
cheddarost og ketchup. Bacon 5,-

Pizza Marguerita

68,-

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,-
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VARME DRIKKE
Stempelkande stor/lille

65,-/35,-

Friskkværnet Lavazza TOP Class Filtro brygget i stempelkande (0,8 l eller 0,35 l)

Espresso enkelt/dobbelt

25,-/20,-

Friskbrygget espresso af friskkværnet Lavazza Alteco – økologisk espressokaffe

Americano stor/lille

28,-/20,-

Friskbrygget espresso af friskkværnet Lavazza Alteco – økologisk espressokaffe tilsat varmt vand

Cafe creme stor/lille

28,-/20,-

Friskbrygget Lavazza TOP Class Filtro. Kaffen får en cremet top, da det varme vand
presses igennem kaffebønnerne

Cappuccino

38,-

Stærk friskbrygget espresso af friskkværnet Lavazza Alteco – økologisk espressokaffe
– tilsat mælkeskum af frisk letmælk

Cafe latte

38,-

Stærk friskbrygget espresso af friskkværnet Lavazza Alteco – økologisk espressokaffe
– tilsat frisk, varm, letmælk

Latte machiato – smuk, tredelt cafe latte

38,-

Stærk friskbrygget espresso af friskkværnet Lavazza Alteco – økologisk espressokaffe
– tilsat frisk, varm, letmælk. Særlig bryggeproces, hvor latten får en smuk tredeling
mellem kaffe, mælk og mælkeskum

Kakao (krus)

30,-

God, stærk kakao med flødeskum efter ønske

Te (krus)

24,-

KOLDE DRIKKE
Sodavand lille/mellem/stor

24,-/28,-/33,-

Bæger udleveres og du tapper selv din ønskede sodavand. Størrelser: 30 cl, 40 cl
og 50 cl.

Grønnegaarden - økologisk

28,-

Økologisk saft af solbær eller hyldeblomst

Tak fordi du hjælper os med at rydde af J
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Kildevand

22,-

Kildevand 50 cl

Mineralvand m/brus (natural og citrus)

24,-

Carlsberg fadøl lille/mellem/stor

25,-/45,-/60,-

Størrelser: 25 cl, 40 cl, 50 cl

Tuborg Classic fadøl lille/mellem/stor

26,-/47,-/62,-

Størrelser: 25 cl, 40 cl, 50 cl

Nordic – alkohol fri pilsner-øl

25,-

O,5 % alkohol. Frisk med perlende skum

Brooklin Pale Ale

35,-

En rigtig sommerøl til de varme dage! 5 % alkohol

Grimbergen Blonde/ Double-Ambré

35,-

Blonde: Gylden øl af den belgiske type. Smagen er rund og sødmefuld fulgt af en
mild behagelig bitterhed.
Double-Ambré: Belgisk klosterøl. Smuk kobbergylden farve. Sødlig med en
passende bitterhed. Blød og rund

IPA fra det lokale mikrobryggeri Ølbryggeriet

47,-

Frisk sommerøl fra det lille lokale mikrobryggeri ved Himmelbjerget. 50 cl.

Glas vin

45,-

Husets rød- eller hvidvin

Rød- eller hvidvin, flaske 25 cl

58,-

Husets rød- eller hvidvin, 1 flaske

129,-

Zensa Primitivo rødvin

189,-

Intens rubinrød farve. Aromaer af mørke bær, blomme, chokolade og krydderier.
Egner sig godt til kødretter.

Tak fordi du hjælper os med at rydde af J

