
BRUNCH TALLERKEN - kr. 149,00  
(indtil kl. 17:00) 

Scrambled eggs, bacon, brunchpølse, rullepølse, 
ost, skyr med crunch, sirup og nødder, 

 croissant med skinkesalat, 
 pandekage med syltetøj,  

frugt, brød og smør 
 

SNACKKURV MED 2 slags DIP - kr. 99,00 
 

ANTI PASTI kr. 159,00 
Udvalg af charcuteri, ost og semidried tomat, 

artiskok, oliven, brød og smør 

 

FISKE PLATTE kr. 189,00 
Fiskefrikadelle med løgkompot og tyttebær 

Croissant med skaldyrssalat 
Fiskefilet med remoulade 

Koldrøget laks med lime creme 
Brød og smør 

 

SALAT NICOISE kr. 179,00 
Grillet gulfinnet tun, oliven, æg og haricots verts 

 

STJERNESKUD kr. 189,00 
1 dampet og 2 stegte fiskefileter 

samt rejer 
Serveres med tomatiseret dressing ved siden af 

 

LUKSUS SMØRREBRØD: 
Vælg mellem 

 
ÆG/REJER 

ROASTBEEF 
FRITERET FISKEFILET 

LILLEHEDENS RULLEPØLSE 
HØNSESALAT 

FISH ´N ”CHIPS” 
Vegansk RØDBEDEBØF m/perleløg og kapers 

 
Pris pr. stk. 0-9 stk. 49,00 
Pris pr. stk. 10-19 stk. 47,00 
Pris pr. stk. 20-39 stk. 45,00 
Pris pr. stk. 40 og derover 42,00 

 

 
POMMES FRITTER ELLRE SPICY KARTOFFELBÅDE 

MED CHILI-MAYO ELLER AIOLI kr. 40,00 
(ekstra dip kan tilkøbes kr. 9,00) 

 

BØRNE BRUNCH kr 79,00 (indtil kl 17:00) 
Æg og bacon, pølse, yoghurt, 

pandekage med syltetøj, frugt 

BØRNEMENUER kr 69,00 
Vælg 1 x kød og 1 x tilbehør: 

Friteret fiskefilet       Nachos 

Hamburger                                     Pommes Frites 

Brunchpølser                             Rugbrød 

5 kyllinge chunks (nuggets)  Børnesalat 

Fiskefrikadelle 

BØRNE CLASSIC BURGER kr 79,00 
ost, BBQ dressing, bacon og grønt samt pommes frites  

BØRNE STJERNESKUD kr 99,00 
med 1 friteret rødspættefilet og rejer   

BØRNE FISKEPLATTE kr 99,00 
Lillehedens fiskefrikadelle, friteret fiskefilet 

Pommes frites, remulade, citron, rugbrød og smør 

BØRNE FISH ’N CHIPS kr 85,00 
 

BØRNETAPAS kr 99,00 
med kyllinge nuggets og stegte brunchpølser 

Pommes frites, grønt og frugt, pandekage med syltetøj 

(hamburger kan tilkøbes hertil for kr. 30,00) 

CLUB SANDWICH kr. 139,00 
tilvalg af pommes frites med dip kr. 40,00 

 

CLASSIC BURGER kr. 149,00 
tilvalg af pommes frites kr. 40,00 

 

FISH ’n CHIPS kr. 179,00 
med pommes frites og sauce tatar 

 

 BOEUF BEARNAISE - kr. 299,00 
Oksefilet fra Himmerland 

Årstidens grønt og krydrede kartoffelbåde 
 

WIENER SCHNITZEL af kalvefilet - kr. 259,00 
med grønne ærter, ”dreng”, 

pommes sautées og smørsauce 
 

VEGANSK SALAT kr 159,00 
Grønne salater med MOCK DUCK, haricots verts, 

syltede rødløg, æble, nødder og vinaigrette  
 

VEGANSK BURGER kr 149,00 
Rødbedebøf i vegansk bolle hertil løg, sennep, vegansk 

mayo, syltede agurker og salat 
Tilvalg pommes frites 40,00 kr. 


