
 

VINTER TAPAS 

 

Tørret røget okseinderlår 

med peberrods-cremefraiche og artiskok 

 

Koldrøget laks 

med rygeostecreme og sprødt rugbrød 

 

Dampet torsk 

med rødbede, kapers og dijon mayo 

 

 

Rejer i kartoffelsvøb 

med urtedressing 

 

Sliders 

miniburger med revet gris 

 og coleslaw rørt med drænet yoghurt 

 

Kyllinge drumstik 

med eksotisk frisk salat og limedressing 

 

Ingefær shot 

 

Croissant med skaldyrssalat 

 

”Gammel Knas” – ost fra Arla Unika  

med spicy chutney 

 

Valnøddetærte med vaniljeskyr 

 

Brød og smør 

 

PRIS PR. PERSON  

225,00 

 

LILLEHEDEN 

CAFÉ  &  RESTAURANT 

Hjørringgade 2  

 9850  Hirtshals 

 

98 94 45 38 

www.restaurantlilleheden.dk 

 

 

 

Passion for lokale råvarer 

Passion for kvalitet 

 

FØLG OS PÅ FACEBOOK 

 

 

 

På den Grønne Plads 

med udsigt over by og havn 

 

 

GYLDIGT FRA 20/1- 2021 – 21/13 2021 

 

 

 



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 
 

FROKOST PLATTE 
 

Fiskefilet med hjemmerørt remoulade 
Tartelet med høns i asparges 

Mørbradbøf med bløde løg og surt 
Brie med druer 

 
Kr. 148,00 

 
 

VEGETAREN kr. 138,00 
FALAFEL MED EKSOTISK SALAT 

Af krølsalat, frisk ananas, forårsløg, kokos og 
peanuts vendt med limedressing 

 
 

STJERNESKUD kr. 165,00 
1 dampet og 2 stegte rødspættefileter 
og rejer, anretter på groft toastbrød 

 
 

LUKSUS  SMØRREBRØD : 
Vælg mellem 

HØNSESALAT m/BACON 
ÆG/REJER/AVOKADOCREME 

ROASTBEEF 
FISKEFILET 

FLÆSKESTEG 
HJEMMELAVET RULLEPØLSE 

RØGET LAKS 
 

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 
Æg og bacon, pølse, yoghurt, 

pandekage med syltetøj, frugt 

BØRNEMENUER kr 60,00 
Vælg  1 x kød og 1 x tilbehør : 

Friteret rødspættefilet  Nachos 

Hamburger                                Kogte Kartofler 

Cocktailpølser                           Rugbrød 

5 Kyllinge chunks (nuggets)  Børnesalat 

BØRNE CLASSIC BURGER kr 71,00 
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) 

BØRNE PANDEKAGE MED IS OG SYLTETØJ  

KR. 39,00 

 
CLUB SANDWICH  kr. 124,00 

 
 

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

 
CHILI CON CARNE kr. 142,00 
med ostegratineret nachos,  
cremefraiche og guacamole 

 
MULLIGATAWNY kr. 78,00 

Indisk karrysuppe med kylling, ris og urter 
 

STEGT TORSK kr. 198,00 
med kartofler og brunet smørvinaigrette, bacon, 

løg og saltsyltet kapers 
 

PEBER BOEUF - kr. 222,00 
grillet oksefilet 

med grove fritter, bønner bonne-femme  
samt flødepebersauce 

 

WIENER SCHNITZEL af kalvefilet - kr. 222,00 
med grønne ærter, ”dreng”, 

pommes sauté  og smørsauce 
 


