
Frokostkort 
Hver dag fra 12.00-16.00 (søndag til 15.00) 

 

 

 

• Det gode surdejsbrød: Vælg mellem rug, hvede eller både/og 

serveret med smør            25,- 

 

• Fiskefrikadeller: på hjemmerørt fars med dild, serveret  

med rugbrød, hjemmelavet remoulade og salat    89,- 

• Med fritter i stedet for brød     99,- 

 

• Brød og ost: 3 danske special oste og garniture  65,-  

 

• Tarte Flambée (fransk ’pizza’): med dansk mascarpone  

fra La Treccia, skiver af pære, italiensk fennikelpølse 

og revet gl. knas      85,- 

 

Smørrebrød // Toast // Sandwich:     

• Avocadomad: avocado-creme, skiver af avocado med lidt  

knas serveret på rugbrød     79,- 

 

• Svampesalat: på Østershatte og Karl Johan med crudité af 

blegselleri serveret på rugbrød    79,- 

 

• Kyllingesalat: pocheret og røget unghane fra Gråsten, 

æble og valnød vendt i sennepsvinaigrette serveret 

på rugbrød      79,- 

• 3 ’halve’ – en mindre af hver af ovenstående                135,- 

 

• Jordskok toast: knuste jordskokker rørt op med smør,  

citronolie og revet Gl. Knas og jordskokchips på toppen 

serveret på ristet surdejs hvedebrød     79,- 

 

• Skinke-sandwich: med ost, bagt tomat, svampe,  

og dijonmayo – grillet el. naturel   79,- 

 

• Æggekage: med bagte tomater, røgede blåmuslinger og 

purløg serveret med rugbrød    75,- 

 

Få et drys friskrevet italiensk efterårstrøffel  

over din ret                       +35,- 

  



Frokostkort 
Hver dag fra 12.00-16.00 (søndag til 15.00) 

 

 

  

 

B-hag Burgere:      

• med Pulled Pork af frilandsgris, coleslaw             105,- 

• med grønne falafler af edamamebønner, avocadocreme,  

syltede rødløg, salat og dijonmayo     99,- 

 

 

• Fritter: hjemmelavede dobbeltfritterede fritter  

med dagens mayo, lille/stor              25,-/49,- 

 

Salater serveret med hvedebrød:       

Salat af variationer af gulerod og speltkorn vendt i  

en vinaigrette:  

• med Pulled Pork af frilandsgris    99,- 

• med Grønne Falafler af edamamebønner    89,- 

• med røgede Blåmuslinger fra Limfjorden   85,- 

 

Til børnene: 

• Fiskefrikadeller med fritter: vores fiskefrikadeller  

serveret med hjemmelavede fritter og lidt snackgrønt  75,-  

• Falafler med fritter: vores grønne falafler med  

hjemmelavede fritter og lidt snackgrønt   69,- 

• Mini-burger: pulled pork og coleslaw burger   69,-  

 

Kage og andet sødt: 

• Creme Bruleé med m. syltede havtorn   68,- 

• Se kageudvalget i baren eller spørg       

 


