
Velkommen
Til  Bistro Couloir

Vores hyggelige bistro har åbent alle ugens dage. 
 
Hos os finder du god mad, lækre vine og nærværende 
betjening. Vi sørger for en sund og nærende start for de 
morgenfriske, ligesom at natteravnene kan få mad helt frem 
til klokken 22.00. 
Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bistro Couloir - 
hos os er du altid i centrum. 
 
Velbekomme

Vores lokaler danner de perfekte rammer for en hyggelig 
familiemiddag, en konfirmation eller måske en fødselsdag - 
og vi vil elske at sørge for de gode minder. 
 
Vi giver gerne et uforpligtende tilbud - det eneste, du skal 
gøre, er at sende os en mail på kasper@couloir.dk eller ringe 
på 60174832. Vi glæder os til at høre fra dig. 
 
 
 
 
 
 

Åbningstider
Morgenmad 07:00-10:00 
Aftensmad 17:00-22:00 

 
Snacks i baren hele dagen

Telefon: +4561738343



BRUNCH BUFFET
Serveres alle dage 
 
 
 

Husk at finde os på Facebook
Bistro Couloir 

 

Vores store morgenbuffet serveres alle dage. 
Vi giver dig en god start på dagen med røræg og bacon, 

ligesom du også kan finde et bredt udvalg af lækre 
morgenmadsprodukter, pålæg og frugt. 

Kolbekaffe, the, juice, vand og danskvand er inkluderet. 
 

Pris 115,- / Børn under 10 år halv pris

CAFÉ LATTE  •  38,-

CAFÉ AMERICANO  •  28,-

Også som take away!

 CHAPLON THE  •  25,-

CAPPUCCINO •  38,-
VARM KAKAO  •  30,- 

EKSTRA ESPRESSO SHOT  •  10,-

IRISH COFFEE  •  55,-

VARME DRIKKE

ESPRESSO  •  20,-

Vi tænker på 
miljøet  - derfor er 
vores kaffe fairtrade 
og økologisk 
 
 
 



AFTEN
17-22 
 

Husk at finde os på Facebook
Bistro Couloir

Snacks.. Når sulten melder sig..
BISTRO PLATTE  •  99,-

Den perfekte tallerken til en hyggelig middag 
 

Snackbræt bestående af to slags pølse, to slags ost, paté samt 
tilbehør - serveret med friskbagt brød og smør 

BUFFALO WINGS •  6 stk 59,- / 12 stk 95,- 
Serveret med barbecue sauce

HÅNDSKÅRNE FRITTER  •  50,-
Serveret med  aioli 

 

LUN ÆBLETÆRTE •  69,-
Toppet med  rørt creme med et twist af hvid chokolade

HJEMMELAVET BELGISK VAFFEL•  74,- 
 

CHURROS •  74,-
Serveret med chokoladesauce og toppet med flormelis

Til den søde tand..

Serveret med karamel, vaniljeis, friske bær og 
chokoladesauce

OSTEBRÆT •  74,-
To oste efter kokkens valg, serveret med tapenade og 

figenmarmelade - hertil brød og kiks

BISTRO BURGEREN  •  99,-
Serveret i friskbagt briochebolle med 200g. bøf, syltede 

agurker, tomat, løg,  ost,  bacon og guacamole 
 

Håndskårne fritter Kr. 50,-

DAGENS RET  •  99,-
Se vores tavle 

 
 

250. GR. RIBEYE  •  225,-
Serveret med bearnaise mayo, fritter og bønnesalat 

STJERNESKUD  •  159,-
Dampet og fritteret rødspættefilet serveret på bund af toast, 
toppet med rød dressing, rejer, asparges, caviart, citron samt 

dild

CÆSAR SALAT •  159,-
Serveret med kylling og parmesan

MOZZARELLA STICKS•  4 stk 45,- / 8 stk 70,- 
Serveret med chili mayo

SPARERIBS - 1 RACK •  169,-
Barbecue marinerede spareribs serveret med coleslaw, 

barbecue sauce og sesamvendte kartofler 
( all you can eat - 250,- )

FISH'N CHIPS •  179,-
Panerede torskeloins vendt i majsmel, serveret med 

håndskårne fritter og aioli

NACHOS  • Plain 79,- / Med kylling 99,-
Serveret med guacamole, creme fraiche og salsa



LÆSKEDRIKKE HJEMMELAVET LEMONADE
THY SODAVAND  •  25,- / 49,-

JUICE  •  25,- / 45,-

Kondivand, Cola, Cola light, Hindbær, Squash, Lemon

Appelsin, æble eller tropical

SMAG EN AF VORES 3 SLAGS 
LEMONADER 0,5L • 58,-

Passionsfrugt 
 

Rabarber 
 

Mynte/lime/ingefær 
 

Filtreret vand. Serveres ved 3 grader. 
Fås med og uden brus.

Til tørsten

THOREAU VAND 0,75 Liter •  25,- / 35,-

CAFÉ LATTE  •  44,- ( Dbl. shot )

CAFÉ AMERICANO  •  25,-

Også som take away!

 CHAPLON THE  •  25,-
CAPPUCCINO •  38,-

VARM KAKAO  •  30,- 

EKSTRA ESPRESSO SHOT  •  10,-

IRISH COFFEE  •  55,-

Husk at finde os på Facebook
Bistro Couloir

ISKAFFE  •  34,- / 58,-
Fås med karamel- eller vaniljesirup

FADØL OG FLASKE

COULOIR PILSNER  •  34,- / 56,-

ØRBÆK FLASKEØL•  45,-
Se vores udvalg i montren

ØL

COULOIR CLASSIC  •  34,- / 56,-

GIN/TONIC  •  65,-

APERITIF

APEROL SPRITZ  •  65,-

ROM/COLA •  65,-
RABARBER/ROM  •  65,-

PEANUTS  •  25,- 
CHIPS •  25,- 

VARME DRIKKE

TUBORG  •  35,- 
 
 
 
 
 

SNACKS

ESPRESSO  •  20,-



ROSÉVINE 

HVIDVINE

KANOON, CHARDONNAY, SYDAFRIKA  •  248,-
En let og frugtig hvidvin med duft af eksotiske frugter 

og honning

FOGGY RIVER, SAUVIGNON BLANC, NZ •. 298,-
Smag af stikkelsbær, solbær, passionfrugt og citrus

CORAL COAST,  AUSTRALIEN •  Glas 60,- / 1/1 fl. 248,-

MIRAVAL ROSE, COTES DE PROVENCE, FRANKRIG  •  500,-

Duften har toner af jordbær og hindbær. Smagen er 
sødmefyldt og tonerne af hindbær og jordbær går igen 

i eftersmagen

LA VILLE FERME, FRANKRIG    •  375,-
En dejlig frisk ungdommelig rose med frugtnoter af 

kirsebær og jordbær

Vin expressiv, men rafineret og elegant med fine noter 
af hindbær, fersken florale. Vinen er dyrket på slottet, 

som er ejet af Brad Pitt.

LA GRANJA VERDEJO VIURA, SPANIEN  •  348,-
Cremet, frisk og blomstrende med smag af pære, 

fersken og citrus

TRIMBACH RIESLING, ALSACE, FRANKRIG •  475,-
Trimbachs riesling er en ren, frisk og elegant risling, 

med et naturligt syreindhold

GUY SAGET, SANCERRE, FRANKRIG  •  525,-
Frugtig, frisk og flot smag er kendetegnende for denne 

berømte loirevin

PÅ GLAS

KANOON, CHARDONNAY • 60,- 

FOGGY RIVER, SAUVIGNON BLANC • 70,-

LA GRANJA, VERDEJO  •  85,-

TRIMBACH, RIESLING  •  90,-

HUSK ALT KAN KØBES SOM 
 TAKE AWAY



RØDVINE

CORAL COAST, SHIRAZ, AUSTRALIEN   • 248,-
Dybrød farve og aromaer med modne solbær og 

rabarber samt bløde taniner

GRAN MIROSSO, ITALIEN   • 298,-
Intens farve, fantastisk duft af sorte bær med aner af 

sødlig tørret frugt

HEAVY ZINFANDEL, USA •  348,-
Fed rig frugt, blide krydderier med bred smag af 

kirsebær, brombær og skovbær

COTES DU RHONE, FRANKRIG •  398,-
Blød og balanceret let smag med aner af solbær og 

hindbær

CA VENDRI, RIPASSO, ITALIEN •  475,-
Rig, mørk, fyldig vin med klare referencer i mørke 

kirsebær, bitter chokolade og krydderier - et godt valg!

PÅ GLAS

CORAL COAST, SHIRAZ  •  60,- 

GRAN MIROSSO  •  70,-

HEAVY ZINFANDEL  •  85,-

 COTE DU RHONE  •  90,-


