Menu i Cafeen
Café- MENU 2017
Frokost-menu: Kl. 12:00 til 16:00
Fiskeretter / Fischgerichte
Stjerneskud på hjemmebagt hvedebrød.
Paneret rødspættefilet, dampet filet, rejer, asparges,
citron og dressing på sprød salatbund. Toppet med vores røget laks
Gebratene Schollenfilets, gedünstetes Filet, Garnelen, Spargel,
Zitrone und Dressing. Serviert auf Brot und knackigem Salat

kr. 140,00

Hjemmerøget LAKS
Serveres lun, med hjemmelavet kartoffelsalat og en frisk salat
Haus-geräucherter Lachs mit hausgemachtem Kartoffelsalat

kr. 138,00

Mommark Burger
180 g. Stegt Hakkebøf af Himmerlandsokse – toppet med amerikansk cheddar.
Sprød salat, agurk, løg, tomater, vores egen bacon, og hjemmelavet
dressing og relish, serveret på broiche bolle m/ grove fritter og dip.
kr. 135,00
Rinderhackfleisch von Himmerland in grossem Burger-Brötchen
mit Käse, knackigem Salat,
Gurken, Zwiebeln, Tomaten, Ketchup und Pommes/Kart.salat
Fish N´Chips
2 dejlige sprøde fiskefileter med pommes, hjemmelavet remoulade
og coleslaw
Fischfilets mit pommes und salat

kr. 90,00

Pariserbøf
Hakkebøf af 180g/ 300g smørstegt oksekød fra Himmerland på brød m. frisk revet
peberrod, skåret kapers, hakkede løg, vores syltede rødbeder og toppet
med æggeblomme (pasteuriseret).
kr. 110,-/140,Rinderhakfleisch auf Brot mit geriiebenem Meerrettich, Kapern,
Zwiebel, Rote Bete und rohem Eigelb
Rib´Sandwich
Sprød rødkål, sure agurker og skiver af ribbensteg i sprød groft
sandwichstykke, smurt med
sennepsdressing

kr. 90,00

HyggePlatten(Alsiske specialiteter)Pålæg fra Kirkehørup slagter,
syltet og surt, røget laks og ost, hertil vores grove rugbrød (min 2 pers.) kr. 90,- pp.
Alsen specialiteten - wurst, lax und kâse, dazu Brot.
Rejemad
Dejlige ferske store rejer med majonæse og smagstilbehør på
Groft Franskbrød

kr. 90,00

Krabbenbrot
Fiskebrød - Fishbrötchen
Små gæster -Kinder (serveres kun til børn under 12 år)
“Nur für Kinder unter 12 Jahren”
-Pølse-Würstcen, Nuggets-Nuggets - fiskefilet-fishfilet
med pommes frites
Frit valg

kr. 60,00

kr. 60,00

Aftenmenu fra 17:00 - 21:00
Forretter:
Blandet Snackkurv (2-3 personer)
Crispy kylling, ost, chili poppers, ribs med avioli majonæse

kr. 140,00

Klassisk Rejecocktial
Dejlige ferske rejer på salatbund med dressing, smagstilbehør & brød

kr. 70,00

Hjemmerøget Laks
Laks på salatbund med avioli og brød

kr. 70,00

Dele Nachos nok til 2-3 personer

kr. 140,00

Hovedretter:
Fiskeretter / Fischgerichte
Stjerneskud
Paneret rødspættefilet, dampet filet, rejer, asparges,
citron og dressing på sprød salatbund. Toppet med vores røget laks
Gebratene Schollenfilets, gedünstetes Filet, Garnelen, Spargel,
Zitrone und Dressing. Serviert auf Brot und knackigem Salat

kr. 140,00

Hjemmerøget LAKS
Serveres lun, med og en frisk salat og brød
Haus-geräucherter Lachs mit frischen salat

kr. 138,00

Fish N´Chips
2 dejlige sprøde fiskefileter med pommes, hjemmelavet remoulade
og coleslaw
Fischfilets mit pommes und salat
Pandestegt hel ”Mommark rødspætte” / Scholle…

kr. 90,00

(min. 2 personer og når fiskerne kan levere) Fra Maj måned-Ab Maj monat
Nye danske kartofler, persille sovs, argurkesalat
kr. 170,00
Gebratene Ganze-Scholle mit neue Dänishe Kartoffeln, petersiliensosse und Gurkensalat. (Min. 2 Personen und wenn der Fischer glück hatte)
“Delefisken” Vores lokal Fiskerens Fangst, kommer snart!……
Blåmuslinger - kommer snart…..

Kødretter / Fleisch gerichte
MM Burger
180 g. Stegt Hakkebøf af Himmerlandsokse – toppet med amerikansk cheddar.
Sprød salat, agurk, løg, tomater, vores egen bacon, og hjemmelavet
dressing og relish, serveret på broiche bolle m/ grove fritter og dip.
kr. 135,00
Rinderhackfleisch von Himmerland in grossem Burger-Brötchen
mit Käse, knackigem Salat,
Gurken, Zwiebeln, Tomaten, Ketchup und Pommes/Kart.salat
Bøf Bearnaise
220g mørt rosa stegt oksekød, serveres med grove fritter,
lun bearnaisesovs, grønt og urtesmør
Boeuf bearnaise

kr. 225,00

Wienerschnitzel af kalvekød med dreng# (MIN. 2 KUVERTER)
Med ærter, grove fritter, urtesmør og surt.
kr. 169,00
Wienerschnitzel von Kalb, mit Erbsen, grosse Kartoffel pommes
Kreuterbutter.
# dreng: benfri sild på kanten af citronskive, en skefuld kapers i midten
og revet peberrod (Hering, auf Zitrone, Kapern und geriebenem Meerrettich)
Pariserbøf
Hakkebøf af 300g smørstegt oksekød fra Himmerland på brød m. frisk revet peberrod,
skåret kapers, hakkede løg, vores syltede rødbeder og toppet
med æggeblomme (pasteuriseret).
kr. 140,00
Rinderhackfleisch auf Brot mit geriebenem Meerrettich, Kapern, Zwiebel,
Rote Bete und rohem Eigelb
Herregårdsbøf
300g. hakkebøf fra Himmerland m/bløde løg, ærter, pommes, bearnaisesovs og
surt.
Rinderhackfleisch mit pommes, Erbsen und Bearnaise…
kr. 169,00

Små gæster (serveres kun til børn under 12 år) Kinder:
“Nur für Kinder unter 12 Jahren”
- Pølse med pommes frites Würstchen mit Pommes
- Nuggets med pommes
- Fiskefilet med pommes - Fischfilet mit pommes

Frit valg
kr. 60,00

Desserter
OstePlanke med sylt, sødt og srpødt
*Softice i glas m/ drys
*Belgisk Vaffel m/ softice
* Chokoladekage m is
*Mommark Havskum ” longdrink” m/soda og is.
*Mommark Regnbue-is. (3 is kugler i glas)
(jordbær/erdbear)(vanilje/vanille)(Chokolade)
Serveres i glas med softice og pynt.

kr. 80,00

*Frit valg
kr. 50,00

Kaffe med dagens kage og softice

kr. 59,00

Pandekage m/is

kr. 59,00

