
Drikkevarer
Husets kaffe kr. 29

kop nr. 2   kr. 19

Stempelkaffe

lille/stor   kr. 39/59

Espresso
enkelt/dobbelt   kr. 29/39

Americano
  kr. 36

Latte
  kr. 46

Cappuccino
  kr. 46

Latte med sirup
Vælg mellem: vanilla, pistacie, tiramisu 
hasselnød, caramel eller choko. kr. 52

Iskaffe
Vælg mellem: vanilla, pistacie, tiramisu  
hasselnød, caramel eller choko.

kr. 56

Latte med vaniljeis
2 kugler danskproduceret is med fløde-
skum, kold mælk, chokoladesauce. kr. 59

Kaffedrikke
Alle kaffer kan laves på soyamælk, 
minimæk, sødmælk og havremælk.

dobbelt-shot  kr. 52

dobbelt-shot  kr. 58

dobbelt  kr. 52

Sirup i kaffen

kr. 6

Vælg mellem: vanilla, pistacie, tiramisu 
hasselnød, caramel eller choko.

Friskmalede bønner med kogt vand.

Irish coffee
enkelt/dobbelt  kr. 50/65

French coffee
enkelt/dobbelt  kr. 50/65

Cuban coffee
enkelt/dobbelt  kr. 50/65

Mexican coffee
enkelt/dobbelt  kr. 50/65

Coffee Kahlua
enkelt/dobbelt  kr. 50/65

Latte Baileys
enkelt/dobbelt  kr. 50/65

Kakao Malibu
enkelt/dobbelt  kr. 50/65

Varm Lumumba
enkelt/dobbelt  kr. 50/65

Med spiritus

Chai
Vælg mellem: vanilla, grøn, mango,  
tiger spice eller sukkerfri.

kr. 49

Te

Te
kr. 29

Se udvalget i baren.

Coca Cola, Coca 
Cola Zero, Carlsberg 
Sport, Fanta Orange, 
Schweppes Lemon

25 cl. / 40cl. / 60cl.   kr. 36/49/59

Sodavand

Tidslös limonade
kr. 47

Hjemmelavet iste
kr. 47

Ramlösa kildevand
0,33 / 0,80 l.   kr. 32/55

Ramlösa m. brus & citrus
0,33 l.   kr. 32

Red Bull
kr. 35

Mælk
kr. 22

Økologisk saft
Fra Grønnegården. Vælg mellem:  
blåbær, granatæble, hyldeblomst,  
eller solbær. Varm eller kold.

kr. 39

Juice
Vælg mellem: æble, appelsin, tranebær 
eller ananas.

lille/mellem/stor   kr. 33/49/59

Kolde drikke

Friskpresset  
appelsinjuice

kr. 55Skal opleves!

Kronenbourg Alkoholfri
0,5%. Samme citrus- og koriandersmag, 
du kender fra 1664 Blanc, bare uden 
alkohol.

  33 cl.   kr. 45

Flaskeøl - alkoholfri

Brooklyn Special Effects
Alkoholfri 0,4%. Med Brooklyn Special Ef-
fects får vi dig til at smage noget utroligt:   
en lækker alkoholfri øl. Special Effects er 
en pilsner med en uventet fyrret aroma 
og behageligt bitter finish. 

  35,5 cl.   kr. 45

Carlsberg Nordic Gylden 
Bryg

0,5%. Nordic Gylden Bryg er en klar, 
alkoholfri pilsnerøl med en fint balanceret 
smag. Duften er frisk og mild med noter 
af aromahumle.

  33 cl.   kr. 39

Varm chokolade
Med rigtig flødeskum, drys og 
chokoladesauce.

kr. 46

Iskakao
Varm eller kold. 2 kugler danskproduceret 
vaniljeis, valgfri sirup, flødeskum og drys.

kr. 59

Choko-espresso
kr. 49

Kakao

Corona
4,5%. En af verdens bedst sælgende øl. 
Lys pilsner fra Mexico, brygget på en 
blanding af kornmalt og majs.

  33 cl.   kr. 45

Brooklyn Lager
5,2%. Har en smuk kobbergylden farve. 
Smagen er fyldig med en rund malt-
sødme og en balanceret bitterhed. Øllen 
er baseret på en lokalhistorisk opskrift 
fra tiden før den amerikanske forbudstid, 
hvor salg af øl blev forbudt.

  35,5 cl.   kr. 45

Brooklyn Defender IPA
5,5%. Ravgylden klar med duft af tropisk 
frugt fra de tilsatte humler. God fylde 
med en kraftig bitterhed og en dejlig for-
friskende tør eftersmag.

  35,5 cl.   kr. 45

Flaskeøl

Erdinger Hefe  
Weissbier

5,3%. Klassisk bayersk weissbier med en 
frisk og indbydende duft. Smagen er vel-
afbalanceret og frisk med rige frugtnoter.

  50 cl.   kr. 62

Kronenburg 1664 Blanc
5%. Hvedeøl med frisk og syrlig duft. Øllen giver 
en blød, cremet mundfylde med både elemen-
ter af syrlighed og sødme uden bitterhed.

  33 cl.   kr. 45

Jacobsen Brown Ale
6%. Kastanjebrun øl med ristet og stenfrug-
tig duft, med aroma fra chokolade. Smagen 
er velafbalanceret mellem karamelsødme 
og maltbitterhed.

25 cl. / 40 cl.  kr. 47/67

Grimbergen Double Am-
brée

6,5%. Belgisk klosterøl med en indledende 
sødme og en passende bitterhed. Smagen 
er blød og rund med en let brændt efter-
smag.

30 cl. / 50 cl.  kr. 47/67

Tuborg Classic
4,6%. Danmarks første ”Classic” har en 
ristet smag og en let sødme. Den lyse farve 
krones af elfenbensfarvet skum, og duften 
er frisk.

25 cl. / 40 cl. / 60cl.  kr. 39/52/62

Carlsberg Pilsner
4,6%. En harmonisk balance mellem bit-
terhed og æble. En smuk lysgylden øl med 
duft af fyrretræ og hasselnød - næsten som 
duften af Danmark.

25 cl. / 40 cl. / 60cl.  kr. 36/49/59

Jacobsen Limited Edition
Skifter 3-4 gange om året.

25 cl. / 40cl.  kr. 47/67

Smagsbræt
Med vores smagsbræt kan du prøve op til 
4 forskellige øl på én gang. Du kan prøve 
noget nyt, eller nyde det, du plejer.

 kr. 89

Fadøl


