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Luksus brunch menu 2021 
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Øko mælk og juicer i udvalg 

Økologisk Kaffe og Pukka te i udvalg 

Ingefær/gulerod & Spirulina tang shots 

Yogi shaker med Øko yoghurt, juice og friske bær 

  

Udvalg af hjemmebag – surdejsrugbrød – knækbrød – Øko smør 

Morgenkage til den søde tand, fra eget bageri – friskbagte mini croissants  

Danske og udenlandske pålægs specialiteter med udvalgt tilbehør 

Danske og europæiske oste med afstemt garniture  

Husets nøddecreme med 70% chokolade og pålægschokolade 

 

Udvalg af hjemmesyltede specialiteter, marmelader  

Kernegrød på mandelmælk med topping  

Frisk frugt i mundrette stykker – hel lokal frugt 

Øko Surmælksprodukter fra Thise – Hjemmeristet kerne/honning mysli 

Røget islandsk laks med peberrod – urte-salat - sprødt rugbrød 

 

Sprødstegt Bacon - brunchpølser fra Nørre Søby slagteren 

Røræg fra danske dejlige høns - Blødkogte æg 

Lun leverpostej med stegte svampe og sprød bacon 

Pandekager med ahornsirup og friske bær 

 

Pris pr. kuvert 348 kr. 

Børn ½ pris 

 

NB: Brunch arrangement starter senest kl.11:00 

NB: Der er afsat 5 timer til arrangementet  
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Drikkevare løsninger til festen 

Velkomstdrink: 
 
Husets champagne fra Pol Roger Classic eller Demi sec pr. Glas. ......................................... 100 kr. 
 
Husets Bobler i Brut, Demi eller Rosé pr. Glas ...................................................................... 60 kr. 
 
Isvand under hele arrangementet  ........................................................................................ 20 kr. 
 
Vand fra San. Pellegrino med brus og isvand under hele arrangementet  ........................... 35 kr. 
 
Husets specialøl 0,5 L pr. stk.  ................................................................................................ 78 kr. 

Carlsberg øl pr. stk. ................................................................................................................ 38 kr. 

Carlsberg sodavand, juice og Cocio pr. stk. ........................................................................... 32 kr.  

Øko Adelhardt saft og sodavand ........................................................................................... 36 kr.  

 

 


