
Brunch (10:00-14:00) 120,-                
Yoghurt med hjemmelavet honningristet müsli, øko røræg, to gode økologiske 
oste, hjemmelavet marmelade, cashewbutter, koldrøget skagen skinke og et 
stykke hjemmelavet chokoladekage til den søde tand. Hertil friskbagt ølands-
brød, solsikkerugbrød og økologisk smør.
Omelet                   80,-                                                  
Omelet af øko æg med bacon, tomat og løg. Serveres med sprød salat og 
hjemmebagt ølandsbrød
                               
Vegetar omelet  80,-        
Omelet af øko æg med squash og gedeost. Serveres med sprød salat og 
hjemmebagt ølandsbrød.

Drudenfuss´grød  50,-                                
Økologisk havregrød med frisk frugt

Yoghurt ála Druden 45,-         
Økologisk yoghurt med hjemmelavet honningristet müsli og frisk frugt.

Grillet toast           65,-       
Med koldrøget skagen skinke, ost og rødløg. Hertil serveres hjemmelavet 
baked beans og en let salat.                

AFTEN

kl.

17- 21

Snackplatte  100,-
Charcuterie og to gode økologiske oste med sprødt, 
surt og dip. Serveres med hjemmebagt ølandsbrød, 
solsikkerugbrød og økologisk smør

Inkl. to glas hvid- eller rødvin.   180.- 

MORGENMAD

Sandwich kartoflen           75,-                              
Kartoffelmad med kartofler, sprød bacon, frisk salat, rødløg og hjemmelavet løvstikkemayo på solsikkerugbrød.

Sandwich m. hønsesalat   75,-
Hønsesalat af kylling, mayo, purløg, forårsløg, rødløg, gulerod og frisk salat på solsikkerugbrød.  

Fisk & Chips      95,-
Dagens fisk, sprøde fritter, løvstikkemayo og tartarsauce

Gourmet hotdog     70,-
Lækkert økologisk grovbrød, økologisk ramsløgspølse fra Slagtergaarden, grov sennep, øko ketchup, fennikelremoulade, 
hjemmesyltede agurker og rødløg toppet med karse.

Vegetar hotdog     70,-
Lækkert økologisk grovbrød, økologisk sojapølse, grov sennep, øko ketchup, fennikelremoulade, hjemmesyltede agurker og 
rødløg toppet med karse.

Frikadeller                 95,-             
Friske fiskefrikadeller, med hjemmelavet kartoffelsalat på løvstikkemayo og purløg. Serveres med solsikkerugbrød og fennikelremoulade.

Salaten       95,-                               
Frisk salat med figner, pærer, gedeost, perlespelt, valnødder og løg vendt i en lækker rødvinsdressing. 

Burger     125,-                
Luftig sesambolle, hakkedreng, bacon, ost, økologisk ketchup, sennep, hjemmesyltede agurker, frisk hovedsalat og rødløg. Hertil sprøde frit-
ter og peppadewmayo.

Vegetar burger             125,-                              
Luftig sesambolle, saltbagt selleri, ristede portobello svampe, blå ost, hjemmesyltede agurker, frisk hovedsalat, rødløg og hjemmelavet 
græskar ketchup. Hertil sprøde fritter og peppadewmayo.

Fisken  125,-             
Pandestegt rødfisk, provencale courgette og sprød polenta.

Salaten  95,-     
Frisk salat med figner, pærer, gedeost, perlespelt, valnødder og løg 
vendt i en lækker rødvinsdressing. 

Onglet  130,-                                           
Onglet af kalv, kartoffelmos med porrer, letbrændte rodfrugter og 
rødvinsglace.

Månedens ret & dagens suppe                        .
Se tavlen i baren.

SNACKS

Burger        125,-                 
Luftig sesambolle, hakkedreng, bacon, ost, økologisk ketchup, 
sennep, hjemmesyltede agurker, frisk hovedsalat og rødløg. 
Hertil sprøde fritter og peppadewmayo.

Vegetarburger             125,-                                    
Luftig sesambolle, saltbagt selleri, ristede portobello svampe, blå 
ost, hjemmesyltede agurker, frisk hovedsalat, rødløg og hjem-
melavet græskar ketchup. Hertil sprøde fritter og peppadew-
mayo.
        
Muslinger      95,-
Dampede blåmuslinger med hvidløg, chili, citrongræs, kokosmælk, 
grøn karry og friske koriander.
Hertil friskbagt ølandsbrød. 
Tilvalg        25,-
Sprøde fritter med urtemayo. 

VIN & SVIN 
Få en solid svineret 
inkl. et glas vin hver 
søndag til 100 kr.

kl. 17:00-20:00
        
            

DESSERT 
KAGE

Spørg tjeneren.&

kl.

12 - 17

kl.

10 - 12

FROKOST


