
BRUNCH TALLERKEN - kr.125,00 
Scrambled eggs, bacon, pølse, rullepølse, ost, 

skyr med crunch og nødder, croissant med 
skaldyrssalat, pandekage med sirup, frugt,  

brød og smør 
 

SNACKKURV MED DIP - kr. 99,00 
 

CHÉVRE CHAUD - Fransk klassiker 
salat med lund mild gedeost, parmaskinke, 

honningsyltet valnødder, balsamico og blåbær 
kr. 124,00 

 
VEGETARSALAT 

med bl.a. stegt blomkål og humus 

kr. 118,00 
 

FLADBRØD 
Vegansk – med spicy Oumph  

eller 
stegt terayaki kylling, salsa og grønt 

kr . 138,00 
 

 
STJERNESKUD kr. 165,00 

1 dampet og 2 pandestegte rødspættefileter 
og rejer, anretter på groft toastbrød 

 
 

PARISERBØF kr. 149,00 
Hakket oksebøf på stegt brød, hertil hakket løg, 

rødbede, syltet kapers, friskhøvlet peberrod  

og rå æggeblomme 
 

LUKSUS  SMØRREBRØD : 
Vælg mellem 

HØNSESALAT m/BACON 
ÆG/TOMAT/AVOKADO/REJER 

ROASTBEEF 
RØGET LAKS 

RØDSPÆTTEFILET 
KARTOFFELMAD MED BØDKERBACON 

HJEMMELAVET RULLEPØLSE 
 

Pris pr. stk. 0-9 stk. 42,00 

Pris pr. stk. 10-19 stk. 40,00 
Pris pr. stk. 20-39 stk. 38,00 

Pris pr. stk  40 og derover 36,00 

 

POMMES FRITTER MED CHILI-MAYO ELLER AIOLI 
kr . 39,00 

 

BØRNE BRUNCH kr 65,00 
(serveres indtil kl. 17:00) 

Æg og bacon, pølse, yoghurt, 
pandekage med syltetøj, frugt 

 

BØRNEMENUER kr 60,00 
(der medfølger altid gulerod & agurke stave) 

Vælg  1 x kød og 1 x tilbehør : 

Fiskefrikadelle Pommes Frites 

Friteret rødspættefilet Nachos 

Hamburger  Kogte Kartofler 

Cocktailpølser Rugbrød 

5 Kyllinge chunks (nuggets) Børne-salat 
 

BØRNE FISH ’N’ CHIPS kr 79,00 
 

BØRNE CLASSIC BURGER kr 71,00 
med ost, BBQ dressing, bacon og grønt samt 

pommes frites  
 

BØRNE STJERNESKUD kr 73,00 
med 1 friteret rødspættefilet og rejer   

 

BØRNETAPAS kr 75,00 
med kyllinge nuggets og stegte cocktailpølser 

Pommes frites, grønt og frugt 
Pandekage med syltetøj 

(hamburger kan tilkøbes hertil for kr. 25,00) 

 

CLUB SANDWICH  kr. 124,00 
 

CLASSIC BURGER med Fritter kr. 142,00 
med Cheddar, BBQ og grønt 

 

FISH N’CHIPS– kr. 158,00 

Friteret rundfisk med pommes fritter, 
 tatarsauce og ærtepuré 

 

BAGT LAKS MED CITRON OG PERSILLE  - kr. 218,00 
stegt spidskål, kartofler og sauce hollandaise 

 

BOEUF BEARNAISE – kr. 248,00 
250 gr oksefilet med knust friteret kartoffel,  

efterårsgrønt tilberedt i fond 

samt ægte bearnaise sauce 
 

WIENER SCHNITZEL af kalvefilet – kr. 222,00 
med grønne ærter, pommes sauté  og smørsauce 


