VARME

DRIKKE

Kaffe
Økologisk fra Strandvejsristeriet på Kronborg
Espresso
Cafe latte
Cappuccino
Americano
Cortado

25 kr.
32 kr. /42 kr.
35 kr.
25 kr.
30 kr.

Stempelkaffe
Stor
Lille

60 kr.
30 kr.

Iskaffe med vanilje- eller
karamelsirup

45 kr.

Vi tilbereder alt fra bunden og lægger vægt på friske,

Chai latte

35 kr.

gode og helst økologiske råvarer

Varm chokolade
Med håndlavede
chokoladepinde fra chokoladeværkstedet Jota i Gilleleje.

30 kr.

Økologisk the
Se udvalget ved disken eller
spørg din tjener.

25 kr.

VELBEKOMME – VI HÅBER DET VIL SMAGE JER!

MAD

MENU

Brunch:
Brunch med det hele……………………...
Husets ”byg-selv-brunch”:
• 2 stk. hjemmebagt brød – vælg
mellem boller og/eller brød –
serveret med ost, smør og
hjemmelavet marmelade
• Yoghurt m. øko. sirup og
hjemmelavet mysli
• Pandekager med øko. sirup
• Blandet frugt
• Røræg m. små, pandestegte
tomater eller
• Røræg m. øko. brunch-pølser fra
Øko-Kurts
• Hjemmelavet ingefærshot

KOLDE

DRIKKE

Økologisk vin
139 kr.

40 kr.
20 kr.
25 kr.
20 kr.
30 kr.
35 kr.
20 kr.

Fransk
Buti Nages, Rhone, hvid
Buti Nages, Rhone, rose
Buti Nages, Rhone, rød

45 kr. / 240 kr.
45 kr. / 240 kr.
45 kr. / 240 kr.

Italiensk
Bio bio, Chardonnay, hvid
Bio bio, rød, Merlot, rød

35 kr. / 180 kr.
35 kr. / 180 kr.

KOLDE

DRIKKE

Antons økologiske saft
Ginger ale (m. brus), rabarber,
æble/solbær, citron, hindbær,
blodappelsin, solbær, æble,
hyldeblomst.

25 kr.

Økologisk juice
Et glas appelsin- /æblejuice

20 kr.

Danskvand
med /uden citrus

20 kr.

Kølster øl / cider
Vi har flere varianter på både flaske og
fad, 100% økologisk, brygget i
Humlebæk med egen maltproduktion
af eget korn samt tysk humle – spørg
tjeneren.

MAD

MENU

Proteinbomben:
65 kr.
Stor portion røræg med brunchpølser fra ØkoKurts glade grise, stegte tomater,
smør og vores hjemmebagte brød.
Den lille hjemmebagte:
2 stk. hjemmebagt brød – vælg mellem
boller og/eller brød – serveret med ost,
smør og hjemmelavet marmelade

40 kr.

Børnetallerken (max. 12 år):
Yoghurt med økologisk honning og
hjemmelavet mysli, røræg med
små tomater, små pandekager med
marmelade samt frugtsnacks.
Serveres med hjemmebagt brød og smør.

75 kr.

129 kr.
Dagens tærte - se tavlen:
Serveres med frisk salat af årstidens grønt,
hummus samt hjemmebagt brød.

MAD

MENU

Dagens salat - se tavlen:
Serveres med hjemmebagt brød, smør
samt evt. tilkøb af tilbehør.

MAD
80 kr.

Oves fiskedeller med spinat:
109 kr.
Serveret med hjemmerørt remoulade
og hertil dagens salat samt hjemmebagt brød.

89 kr.
Kyhns Sildetallerken:
Anrettet med hjemmebagt brød, smør, æg og
dagens salat.

Kyhns lune tallerken:
129 kr.
Kartoffelfritter bagt med parmesan og friske
krydderurter, urtedressing samt dagens salat.
Vælg mellem følgende tilbehør:
• Oves fiskedeller
• Krydrede oksedeller
• Falafel

MENU

139 kr.
Husets tapasbræt:
Hjemmebagt brød og knækbrød, tre slags ost,
pølse, hjemmelavet hummus, pesto og
saltmandler. Hertil oliven toppet med havsalt.
Frokosttallerken:
149 kr.
Karrysild, hummus, vores hjemmelavede okseeller fiskefrikadeller, salat af årstidens grønt, ost
og hjemmebagt brød og knækbrød.
Hjemmebagte kager og søde sager:
15-45 kr.
Vi har altid et udvalg af lækre hjemmelavede
kager i caféen – kig i disken eller spørg din
tjener.
35 kr.
Isbæger fra Sommerfrost:
Isen produceres på et lille lokalt ismejeri med
lokale bær og øko. mejeriprodukter.
Spørg tjeneren om vores aktuelle udvalg.

