
BRUNCH & MORGENMAD
INDTIL KLOKKEN 14:00

ANTONS Brunch
Røræg, bacon, pølser, salami, marmelade, ost, pandekager, laksetatar,
yoghurt med müsli, friske frugter, rugbrød og hjemmebagt brød. 119 Kr.

ANTONS Morgenmad
Røræg, bacon, pølser, yoghurt med müsli, serveret med rugbrød og
hjemmebagt brød. 75 Kr.

ANDRE RETTER
Omelet
Med sæsonens grøntsager eller kylling, bacon  og ost. Serveres med
rugbrød. 89 Kr.

Klassisk Pariserbøf
200g hakket oksekød på en bund af hjemmelavet brød. Serveres med
kapers, rødbeder, rødløg, peberrod og æggeblomme. 109 Kr.

SMØRREBRØD
Kartoffelmad
Kartoffel med rødløg, mayonnaise, bacon, og purløg på rugbrød. 65 Kr.

Marineret Sild
Serveret med kapers og rødløg på rugbrød. 65 Kr.

Antons frikadeller
Serveret med rødbeder og chornichons på rugbrød. 69 Kr.

Fiskefrikadeller
Serveret med remoulade og kapers på rugbrød. 69 Kr.

Hønsesalat
Kylling, svampe og asparges med mayonnaise serveret med bacon på lyst
brød. 69 Kr.

Pandestegt Fiskefilet
Serveret med remoulade på rugbrød. 89 Kr.

3 Slags Smørrebrød
Hønsesalat, fiskefilet og kartoffelmad. 149 Kr.

SANDWICHES
Antons Kylling/Bacon Sandwich
Grillet kylling, bacon, salat, tomat og agurk med karrydressing i lyst brød.
99 Kr.

Hønsesalat Sandwich
Rørt hønsesalat med kylling, svampe, asparges med mayonnaise, serveret
med bacon, salat, tomat og agurk i lyst brød. 99 Kr.

SALATER
Tomat og Avokado Salat
Basilikum marinrede tomat, avokado, hertil en bund af frisk salat,
gulerod, agurk, cherrytomater, grøn bønner, feta ost, oliven tapenade
og sennepsdressing. 129 Kr.

Supreme Salat
Grillet kylling, bacon og parmesan hertil en bund af frisk salat,
gulerod, agurk, cherrytomater, pinjekerner, oliven tapenade og
sennepsdressing 129 Kr.

BØRNEMAD
Frikadeller
med pommes frites og remoulade. 69 Kr.

Kyllingenuggets
med pommes frites og ketchup. 69 Kr.

BURGERE
EKSTRA: Bacon, ost eller guacamole: 15 Kr.

Antons Signatur Burger
200 g. bøf i fuldkornsbolle smurt med chilimayo, med salat, tomat, syltede
agurker, rødløg, bacon, ost og løgring.
Serveres med hjemmelavet pommes frites samt ketchup og aioli 149 Kr.
Ekstra bøf 39 Kr.

Kyllinge Burger
Grillet kyllingefilet i lys bolle smurt med chilimayo, med salat, tomat, syltede
agurker, rødløg, bacon, ost, løgring og guacamole. Serveres med
hjemmelavet pommes frites samt ketchup og aioli. 149 Kr.

Vegetar Burger
Grøntsagspattie i lys bolle, smurt med guacamole, med salat, tomat, syltede
agurker, rødløg, ost, løgring. Serveres med hjemmelavet pommes frites samt
ketchup og aioli. 139 Kr.
- (Fås også som vegansk, med fuldkonsbolle istedet og
uden ost) 

SPECIELLE FROKOSTRETTER
Bøf Bernaise
Ca. 250g. steak serveret med bearnaisesauce og salat samt hjemmelavet
pommes frites 219 Kr.

Laksefilet
Serveret med ovnbagte kartofler, salat med basilikumspesto. 189 Kr.

Wienerschnitzel af Kalv
Serveret med kartofler, citron, kapers, ansjoser, ærter og klassisk brun sovs.
189 Kr.

Hakkebøf
Med bløde løg, kartofler, syltede agurker, grønne bønner i baconsvøb og
klassisk brun sovs. 159 Kr.
Ekstra bøf 39 Kr.

Fish & Chips
Paneret filet af alaska pollock serverede med hjemmelavede pommes frites
og tatar sovs. 99 Kr.
Extra fish +45 Kr.

SIDE ORDERS
Hjemmelavet Pommes Frites
Serveret med aioli og ketchup.
45 Kr.

Hjemmelavede løgringe
Serveret med chilimayo(5-7pcs.).
45 Kr.

Spicy Fries
Serveret med aioli og ketchup
45 Kr.

Grøn Salat 45 Kr.

SNACKS
Oliven 35 Kr.

Saltede Peanuts 35 Kr.

DESSERTER
Hjemmelavede Mini-Pandekager med Is 39 Kr.

Frisk Frugtsalat med Vanilje Is 39 Kr.

Rabarbertærte med Flødeskum 39 Kr.

Cheese cake med berries kompot 49 Kr.

ANTONS KØKKEN

Ved allergi henved Dem venligst til Deres tjener

Cafe & Restaurant

Åbningstider hverdag fra 12:00 til 21:00 og weekend fra 10:00 til 22:00


