Café KGC
CAFEKGC@GMAIL.COM
FROKOSTKORT SERVERES MELLEM 11-15

Snacks

Lunt frokost

Ostefritter m. urtemayo

58

Ostefritter m. urtemayo

Asparges m. røget rejer hollandaise

78

Fish n´ Chips m. sauce tatar.

Sødt: ugens dessert

68

Burger m. bøf, karameliseret løg

bagte tomater & salat. Serveres m.

128

fritter.

Sild i tomat m. karameliseret løg &
syrlige æbletern, vendt i ramsløg.

48

Æg & rejer m. karsemayo og karse.

55

Sprød Serano m. rucola, tomat
55

Kartoffel m. karsemayo,syltet

Weekend mellem 15-18
Snack til 2/4
(bestilling til min. 2 og forudsætter
forudbestilling senest kl. 14).

kartoffeltern, grovkornet sennep &
radiser.

108

kompot, bacon, revet vesterhavsost,

Smørrebrød

citronmayo & revet vesterhavsost

58

130/220

55

Hønsesalat m. bacon, agurk &
ærteskud.

55

Hakkebøf m. karameliseret løg,
spejlæg & rødbede.

Salat

Cæsarsalat .

68

ÅBNINGSTIDER
GÆLDENDE TIL OG MED UGE 27

75

BAR:
KØKKEN:
Frokost
Aften

Perlebygsalat med romaine,
agurk, radise, syltet sennepskorn,

Mandag-Torsdag
Fredag- Søndag
Mandag-Søndag
Mandag-Torsdag

stegt grønkål, revet vesterhavsost
& ramsløgolie.

75

Tilkøb kylling el. sprød Serano.

15

OBS:
På dårlige vejrdage etc. kan der forekomme ændringer i caféens åbningstider
På travle dage kan der forekomme ekstra ventetid,
reduceret menukort etc..
Der tages forbehold for udsolgte menuer og trykfejl.
Forudbestilling anbefales.
Ved eventuelle allergier - spørg personalet.

10-22
10-18
11 -15
17-21

Café KGC
CAFEKGC@GMAIL.COM
AFTENKORT SERVERES MELLEM 17-21

Snacks

Lunt aften

Ostefritter m. urtemayo

58

Asparges m. røget rejer hollandaise

78

Dagens ret

Sødt: ugens dessert

68

Dagens ret (forudbestilt min 2

115

timer)

100

Burger,m. bøf, karameliseret løg

Salat

kompot, bacon, revet

Cæsarsalat

75

vesterhavsost, bagte tomater &

Perlebygsalat med romaine,

salat. Serveres m. fritter.

agurk, radise, syltet sennepskorn,

Bagt hvid fisk m. brunet smør og

stegt grønkål, revet vesterhavsost

sæson grøntsager.

& ramsløgolie.

75

Steak af kalvefilet m. nye

Tilkøb kylling el. sprød Serano

15

kartofler, sauce og sæson

128

148

grønsager.

185

Weekend mellem 15-18
ÅBNINGSTIDER

Snack til 2/4 personer

GÆLDENDE TIL OG MED UGE 27

(bestilling til min. 2 og forudsætter
forudbestilling).

130/220

BAR:
KØKKEN:
Frokost
Aften

Mandag-Torsdag
Fredag- Søndag
Mandag-Søndag
Mandag-Torsdag

10-22
10-18
11 -15
17-21

OBS:
På dårlige vejrdage etc. kan der forekomme ændringer i caféens åbningstider
På travle dage kan der forekomme ekstra ventetid,
reduceret menukort etc..
Der tages forbehold for udsolgte menuer og trykfejl.
Forudbestilling anbefales.
Ved eventuelle allergier - spørg personalet.

