Morgenmad - for overnattende gæster - kl. 8-10
Morgenmaden bestilles og betales senest dagen før og afhentes ved disken i cafeen kl. 8.00-10.00. Nyd
morgenmaden i cafeen, udenfor på terrassen eller som take-away.
Lille – 60,Lille groft rundstykke, 1 skive kernerugbrød, smør og syltetøj. Lækker ost og luksusspegepølse fra vores
lokale leverandører. Dertil lidt frugt og grønt
Stor – 85,Lille groft rundstykke, 1 skive kernerugbrød, 2 skiver rustikt surdejslandbrød, smør og syltetøj. Lækker ost,
luksusspegepølse og rullepølse fra lokale leverandører. Lille glas skyr m. granola og hjemmelavet
bærkompot. Dertil lidt frugt og grønt, samt en lille chokoladebrownie
Drikkevarer
Postevand (gratis)
Filterkaffe/te ad libitum - 30,Cappuccino, latte, americano, varm kakao kan tilkøbes ved kassen

Menukort café - fra kl. 12
Tapas med lokale delikatesser - 139,Tapasanretning med røget okseinderlår, tunmousse m. kapers, tapaspølser og oste fra vores lokale
leverandører, serveret med hummus, pesto og hjemmelavede syltede cherrytomater. Hertil rustikt
surdejslandbrød samt lidt frugt og grønt, oliven og saltmandler
Små deller - 50Lune frikadeller fra den lokale slagter. Hertil rustikt
surdejslandbrød og smør samt tomatchutney, hummus,
hjemmelavede syltede rødløg og lidt grønt
Vegetardeller - 60,Lune vegetariske frikadeller. Hertil rustikt surdejslandbrød og
smør samt tomatchutney, hummus, hjemmelavede syltede
rødløg og lidt grønt
Hummus - 45,Hummus, serveret med grøntsagsstænger samt rustikt
surdejslandbrød og smør
Oliven - 30,Lækker olivenmix serveret i snackskål
Brød med smør - 25,Brød serveret i lille kurv. Hertil smør

Vi anvender i videst mulig omfang produkter
fra lokale leverandører:
Skovgaard Gårdbutik – Them: Tapaspølser,
snackpølser, spegepølse, rullepølse
Them Mejeri – Them: Oste til både
morgenmad og tapasanretninger
Slagter Byskov – Skanderborg: Små
frikadeller
Mamalis Frugt & Grønt – Silkeborg: Oliven,
pesto, rosiner
Bryghuset Kragelund, Silkeborg: Udvalg af
kvalitetsøl på flaske
Skyttehusets hjemmelavede: ”Mia Rosa”,
drømmekage, syltede rødløg, bærkompot og
cherrytomater

Glutenfrit brød
Vi har glutenfrit brød. Giv besked ved kassen, hvis du ønsker dette. Vi kan dog ikke garantere 100 %
glutenfri, når vi håndterer brødet i køkkenet
Snackpølser - 30,Lækre snackpølser fra Skovgaard gårdbutik, som kalder pølserne for ”ølpølser”. Serveres med sød
tomatchutney. Der er dog ikke øl i pølserne, de er bare knaldgode til en god øl :)
Prøv fx en øl fra det lokale Kragelund Bryggeri
Saltristede mandler og nødder - 25,Ca. 50 g
Grovbolle m. ost og syltetøj - 45,Økologisk mørk surdejsbolle. Hertil smør, syltetøj samt mild ost fra Them Mejeri
Skyr med bærkompot og granola - 35,Økologisk skyr med granola og hjemmelavet bærkompot
”Mia Rosa” - 39,Skyttehusets egen hjemmelavede lille dessert/kage. To farverige lag af chokolademousse og
hindbærmousse på lækker kagebund. Anrettet med bær og mynteblade.
Gammeldags æblekage - 35,Skyttehusets version af den klassiske æblekage med æblemos, smukt anrettet med flødeskum på toppen
Æbletærte m. creme fraiche (lun) - 35,Lun æbletærte serveret med creme fraiche
Hjemmebagt drømmekage - 39,Den velkendte ”Drømmekage fra Brovst” med rigeligt af det lækre kokos-farin-fyld på toppen
Vaniljeflødeis og brownie - 39,Cremet vaniljeis med hjemmelavet bærkompot og en lille chokoladebrownie
Skyttehusets ”ispresso” - 46,Vaniljeflødeis i glas, med frisklavet espresso og chokoladesirup

Kolde drikkevarer
Sodavand 38 cl. tap selv 28,Grønnegaarden øko. jordbær & hyldeblomst 33 cl. 28,Rynkeby Æblemost 27,5 cl. flaske 25,Solita Appelsinjuice 27,5 cl. flaske 25,Kildevæld (u/brus) 50cl. 22,Ramlöse 33 cl. original eller citrus m/brus 25,Cocio 40 cl. 28,Carlsberg fadøl 25,-/45,-/60,Tuborg Classic fadøl 26,-/47,-/62,Kronenburg 1664 Blanc – pilsner-øl, 5,0% alkohol, 33 cl. 28,Kronenburg 1664 Blanc – alkoholfri pilsner-øl, 0,5% alkohol, 33 cl. 28,Grimbergen Blonde/ Double-Ambré 38,Lokale øl fra Kragelund Bryghus 60,- (se udvalg ved kassen)
Glas vin, husets rød -eller hvidvin 45,Rødvin, hvidvin og rosé, flaske 25 cl – se udvalg ved kassen 58,Bree Merlot (husets rødvin), 75 cl 149,Bree Riesling (husets hvidvin), 75 cl 149,Bree Pinit Noir (husets rosé), 75 cl 149,Zensa Primitivo, italiensk, økologisk rødvin, 75 cl 219,-

Varme drikkevarer
Alle vores kaffedrikke er brygget på den økologiske Lavazza Alteco espressobønne
Stempelkande stor/lille 65,-/35,Espresso enkelt/dobbelt 20,-/25,Americano stor/lille 28,-/20,Cappuccino/Cafe Latte/Latte Machiato 38,Kakao (krus) – flødeskum efter ønske 30,Te (krus) – se udvalg ved kassen 24,Te (kande 0,5 l) – se udvalg ved kassen 38,Irish Coffee 54,Is-presso 46,Cremet flødevaniljeis tilsat en Lavazza espresso + chokoladesirup

