croissant, pain au chocolat, kanelsnurre etc.

DESSERT

Friskpresset juice

KAGE & SNACKS

(Man-tors fra 17)

se dagens juicer

Chokolademousse

65,-

med karamelliserede nødder

ENIGMA Granita

FORMIDDAG

hjemmelavet slush uden tilsat sukker eller farve,
baseret på årstidens bær og frugter
to/tre børnevarianter
• Creamy med kokosmælk og ananas
• Æble & vanilje
• Appelsin & gulerod

Smoothie

Kage

Vælg mellem:
se dagens
• Græskarkage med ostecreme
• Chokoladebrownie med saltkaramel
• Crunchy & chewie cookie
• Kokostop med marcipan & Vahlrhona

Man-fre 11-16.30

Grønt
30

AFTENFROKOST

Snack

Grøntsagsstave med krydret dip

Økologisk ølandshvedebolle

40,-

smoothies

(Alle dage fra 11)

Fuldkornspita

40,-

Sprødt

Økologisk rugbrød

De tre skåle• Avocado, æg og frisk gedeost
Snacks for sharing
50,-

Brødchips af rug & hvede med hummus
og pestoaf
• Hønsesalat

30

BRUNCH

30

(Lør-søn 10-15)

Se dagens udvalg i baren; fx cookie, hindbærsnitte,
brownie, etc.

Brunchbuffet

150,-

Smoothie

50

• Udvalg af brød med nordiske kornsorter og surdej
• Meyers signatur bagværk
Se tavlen
• Økologisk smør, 2xdansk ost & marmelader
• Skyr fra Løgismose med bybi honning og granola
Varme
• Vores Charcuteri
• Niels & Grethe røræg med Karl Johan pølser og tørsaltet bacon
• Skåret frugt med mynte og citronmelisse
Man-fre 11-16.30
• Brændte courgetter med parmesan, brødchips, mandler og basilikum
• Torsk ”60” med lime, sesam, forårsløg og chili
• Ingefærshots med havtorn og gulerod
Er ekskl. drikkevarer til denne pris

Nordisk fladbrød *

Vælg mellem:
- Friteret torsk og tartarsauce
- Hønsesalat af Løgismose kylling
- Avocado, æg og mild dressing af frisk gedeost

Samtalemadgrillet surdejsbrød med skinke og ost
Børn 0-12 år
Croque Madame

125
75

Vælg mellem:croque Monsieur med pocheret æg

(Fredag fra 08)

grillet surdejsbrød
med skinke og ost
Økologisk
ølandshvedebolle
med smør, ost og hjemmelavet marmelade

Croque Madame *

Økologisk
rugbrød med pocheret æg
Croque Monsieur
to skiver med smør og ost

se sæsonens og dagens
salater
Økologisk Løgismosekylling,
serveret
med
rabarberkompot, agurkesalat, skysaucelilleog
/ store
Suppe
små nye kartofler
40,-/45,-

Latte
dagens suppe serveres med surdejsbrød
CappuccinoFrikassé af kalv og lam *
40,-/45,Landgangsbrød
til 30,-/35,to
dild, koldtvandsrejer
Cortado med grønne asparges,
Byg din egen sandwich med Nordhavns charcuteri,
og
små
nye
kartofler
59
Espresso
25,-/30,varmrøget laks og hønsesalat
Espresso Macchiato
30,-/35,Stegt svinebryst *
serveret
Americanomed spicy og røget gulerodspuré
30,-/35,(Man-tors
fra 17)
Moccaccinomed løg og cremet perlebyg
45,-/50,Filter65KaffeVegetarisk Forretter
cassoulet (vegetar)30,-/35,*
brændte
Iskaffe med bønner, ramsløg, forårsløg og 40,-/45,gulerødder Dagens suppe
Ekstra
+5,75shot
med friskbagt brød

30,30,-

Varme

Dagens
Sødt
brød salat *

30,-

75 most
Meyers

Dagens sandwich
*
Friskpresset
juice

45,-

Limonade
69

Smoothie
Landgangsbrød til to

50,-

Se tavlen

croissant, pain au chocolat, kanelsnurre etc.
seSe
dagens
juicer
tavlen

se dagens smoothies

Del og byg en baguette med en ven.
I får f.eks. Nordhavns charcuteri,
Juicevarianter
varmrøget laks og hønsesalat
• Gulerod
• Havtorn og ingefær
• Fennikel
• Pære
Charcuteritallerken
• Agurk og lime
grillet surdejsbrød
• Æble
• Kål
• Citron og spinat

(pr. p

AFTEN

MORGEN
Croque Monsieur *

med humus, pesto, oliven og

De tre skåle

rodfrugtchips, salt og vinegar popcorn og krydrede
nødder

Sødt

50

Salat*
Kylling Danoise
DRIKKEVARER

FROKOST

Snack

Løgismose kylling

rodfrugtchips, salt og vinegar popcorn og
Skåle med rodfrugtchips, dip, oliven og nødder
krydrede nødder
Croque Monsieur

to skiver med økologisk smør og ost

Sødt

75

Charcuteritallerken
med humus, pesto,
Vælg mellem:
oliven og grillet
surdejsbrød
40,• Friteret
torsk og tartar sauce

med økologisk smør, ost og hjemmelavet

en voksenvariant
marmelade
• Espresso med letpisket fløde tilsmagt vanilje

Ons-fre 17-20

Se dagens udvalg i baren; fx cookie, hindbærsnitte,
brownie, etc.

25 cl.

Varmrøget laks

DESSERT
Simreretter

25,med fennikel og Kirks gedefriskost

Ons-fre 17-20

30,Rabarbertrifli
55
Vælg*mellem
• Hotpot med svinekæber, øl, chipotle, tørret frugt og rodfrugt
Petit
Fourmed* nudler 20,1 stk.
12
Sodavand Hjemmelavede
• Curry
kylling
x 2, kokossauce og
limedressing
150
25 cl.
• Kalv ”Stroganoff” med svampe, paprika, cremefraiche
3 stk. 30
og rodfrugtemos
Kildevand
20,• Vegetarisk curry ”Cape Malay style” med linser, kål, løg
Dagens kageog*blommechutney 35,-/55,fra 25
Fadøl
Spørg personalet
Vin 75
??,Til de små
32 cl.

Lasagne

50
fra 25

DRIKKEVARER

med grøntsagssnacks og yoghurtdip

Fiskefrikadeller

Varmt, koldt, vin og bobler: Se næste side.

med knasende grøntsager, stegte kartofler og remoulade

Boller i karry

TAKEAWAY

serveret med ris og popcorn

Tag frokosten med i parken eller få lækker og
let aftensmad. Alle retter markeret med * kan
købes som takeaway!

KANTINA DRIVES I SAMARBEJDE MED MEYERS. #SMAGENIGMA

croissant, pain au chocolat, kanelsnurre etc.

Friskpresset (Alle
juicedage fra 11)

FORMIDDAG

se dagens juicer

Sødt brød Smoothie

smoothies
croissant, painseaudagens
chocolat,
kanelsnurre etc.

Friskpresset juice

FROKOST
DRIKKEVARER

se dagens juicer

Smoothie

(Alle dage fra 11)

Fuldkornspita

Varme
se
dagens smoothies

Vælg mellem:

Latte • Friteret(Alle
torskdage
og tartar
fra 11) sauce
• Hønsesalat af Løgismose kylling
Cappuccino
• Avocado, æg og frisk gedeost
Fuldkornspita
Cortado
Vælg
mellem:Croque Monsieur
• Friteret torsk
og tartar
sauce med skinke og ost
grillet
surdejsbrød
•Espresso
Hønsesalat af Løgismose kylling
• Avocado, æg og frisk gedeost
Madame
AmericanoCroque
croque Monsieur med pocheret æg
Croque Monsieur
grillet
surdejsbrød med skinke og ost
Filterkaffe
Salat
Croque
Madame
Iskaffe se sæsonens og dagens salater
croque Monsieur med pocheret æg
Suppe
T-Town the
kop/thepotte
Salat
dagens suppe serveres med surdejsbrød
se
sæsonens
og dagens salater
Varm
chokolade
Landgangsbrød
til toflødeskum
lavet på Valrhona
chokolade med
Suppe

FROKOST

30,45,50,-

40 | 45
40
59,30
30
30
59,30
69,- 45
30 | 55
75,35

60,Byg din egen sandwich med Nordhavns charcuteri,
varmrøget laks og hønsesalat

dagens suppe serveres med surdejsbrød

Kolde

Landgangsbrød
to cl)
Vand i karaffel til(70

AFTEN

(Man-tors
fra 17)
Byg din egen sandwich med Nordhavns
charcuteri,
m/ eller uden brus
varmrøget laks og hønsesalat

(pr. p

75,- 20

(pr. person)

50
Frossen smoothie
Forretter
(Man-tors fra 17)
Se tavlen for udvalg
Dagens suppe
25
Meyers most
(25 cl) brød
med friskbagt
Forretter
Dagens
suppe
70,- 30
Limonade
(27,5 cl) laks
Varmrøget
med friskbagt brød
med fennikel og Kirks gedefriskost
Naturfrisklaks
sodavand (25 cl)
Varmrøget
85,- 20
med fennikel Simreretter
og Kirks gedefriskost
30
NaturfriskVælg
juice(
27,5 cl)
mellem
• Hotpot med svinekæber, øl, chipotle, tørret frugt
rodfrugt
Simreretter
125 og
,- 20
Kildevand
flaskekylling
(50 cl)
Vælg
mellem• iCurry
med nudler x 2, kokossauce og limedressing
• Hotpot med• svinekæber,
øl, chipotle,
frugtpaprika,
og rodfrugtemos
Kalv ”Stroganoff”
medtørret
cremefraiche
50
Bryghus
flaskeøl
(40svampe,
cl)og limedressing
•Nørrebro
Curry kylling
nudler
x 2, kokossauce
ogmed
rodfrugtemos

AFTEN

• Kalv ”Stroganoff”
med svampe,
paprika,
cremefraiche
• Vegetarisk
curry ”Cape
Malay
style” med linser, kål, løg
Vin
og rodfrugtemos
og blommechutney
• Vegetarisk curry ”Cape Malay style” med linser, kål, løg
og blommechutney
Hvid

Til de små

Meyers Hvid,
Reisling, Tyskland
Lasagne

Til de små

Husets hvidmed grøntsagssnacks og yoghurtdip
Lasagne
med grøntsagssnacks og yoghurtdip

SauvignonFiskefrikadeller
Blanc Les Rafelieres

65 | 275
75,-

55 | 225

Val de Loire
Fiskefrikadeller
75,medIGP
knasende grøntsager, stegte kartofler og remoulade
med knasende grøntsager, stegte kartofler og remoulade

Chardonnay, Hob Nob, Frankrig

Boller i karry
Boller i karry
serveret med ris og popcorn
Rød med ris og popcorn
serveret

85 | 295
75,-

Meyers Rød, Cotès du Rhône, Frankrig

65 | 275

Pinot Noir Les Rafelieres VDF, Frankrig
Valpoliciella Velpantena Altaro, Italien

65 | 275
85 | 295

Husets rød

Rosé

Cabernet Franc, Les Rafelieres
Bobler

Meyers bobler, mousserende Reisling,
Tyskland

65 | 250
85 | 395
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croissant, pain au chocolat, kanelsnurre etc.

DESSERT

Friskpresset juice

KAGE & SNACKS

(Man-tors fra 17)

Chokolademousse

se dagens juicer

65,-

med karamelliserede nødder

ENIGMA Granita

BRUNCH

hjemmelavet slush uden tilsat sukker eller farve,
baseret på årstidens bær og frugter
to/tre børnevarianter
• Creamy med kokosmælk og ananas
• Æble & vanilje
• Appelsin & gulerod

Grønt

100

- 1/2 rød grape med urtehonning

(Lør-søn 10-15)

150,-

• Udvalg
af brød med
nordiske
kornsorter
og surdej
- Økologiske
røræg
af æg
fra Nils
og Grethe
• Meyers signatur bagværk
med
karljohanpølse
og
tørristet
bacon
• Økologisk smør, 2xdansk ost & marmelader
- Rillettes
af økologisk
Løgismose-kylling
• Skyr
fra Løgismose
med bybi honning
og granola
med Charcuteri
estragonmayonnaise og syltede svampe
• Vores
• Niels
& Grethe
med Karl Johanmed
pølser og tørsaltet bacon
- Ost;
Unikarøræg
“Gammelknas”
• Skåret
frugt med mynte og citronmelisse
marmelade
• Brændte courgetter med parmesan, brødchips, mandler og basilikum
Tyk kærnemælkspandekage med sirup
• Torsk ”60” med lime, sesam, forårsløg og chili
• Ingefærshots med havtorn og gulerod
Er ekskl. drikkevarer til denne pris

Børnebrunch

- Økologisk Thise yoghurt 10% med
bærkompot og granola med honning *
- Tyk kærnemælkspandekage med sirup
- Frugtskål
(Fredag fra 08)
- Tebolle

Tilvalg

med smør, ost og hjemmelavet marmelade

- Brødkurv med ølandshvedebrød, rugbrød
Økologisk
rugbrød
og rørt smør
*
to-skiver
med smør og ost med dijonsennep, skinke
Rugbrødspanini
og ost *
Sødt
brød
- Koldtrøget laks med rygeost vendt med
croissant, pain au chocolat, kanelsnurre etc.
agurk og radiser *
- Skåret frisk
frugt
Friskpresset
juice
se-dagens
juicer oste med relish *
To danske
- Tyk kærnemælkspandekage med sirup
Smoothie
- Charcuteri *
se dagens smoothies
- 1/2 avocado med ristede mandler og karse
- Enigma nøddepålæg af Valrhona
Juicevarianter
chokolade og hasselnødder
• Gulerod
• Havtorn
ingefær
- Grødogmed
syltetøj, sødt og sprødt *
• Fennikel
• Pære
• Agurk og lime
Alle retter markeret med
• Æble
enkeltvis som småretter.
• Kål
• Citron og spinat

* serveres også

Udfyld en bestillingsseddel og aflever den
ved Kantinas kasse.

Fuldkornspita

40,-

Vælg mellem:

DRIKKEVARER
Kolde

varmrøget laks og hønsesalat

Espresso Macchiato
30,-/35,Americano Vand i karaffel (70 cl) (Man-tors
30,-/35,fra 17)
Moccaccino m/ eller uden brus
45,-/50,Filter Kaffe Frossen smoothie
30,-/35,Forretter
Se tavlen for udvalg
Iskaffe
40,-/45,Dagens suppe
Ekstra25shot Meyers most
+5,(25 cl) brød
med friskbagt

AFTEN

MORGEN

Økologisk ølandshvedebolle

(Alle dage fra 11)

Latte • Friteret torsk og tartar sauce
40 | 45
40,Brødchips af rug & hvede med hummus
og pestoaf Løgismose kylling
• Hønsesalat
Cappuccino
40
• Avocado, æg og frisk gedeost
Snacks for sharing
50,Skåle med rodfrugtchips, dip, oliven og nødder
Cortado Croque Monsieur
30
grillet surdejsbrød med skinke og ost
Espresso
30
130
Croque
Madame
30
Americanocroque Monsieur med pocheret æg
30
FilterkaffeSalat
45
Iskaffe se sæsonens og dagens salater
Varme
lille / store
Suppe
30 | 55
T-Town the
kop/thepotte 40,-/45,Latte
dagens suppe serveres med surdejsbrød
Cappuccino Varm chokolade
40,-/45,35
Landgangsbrød
til 30,-/35,toflødeskum
lavet på Valrhona
chokolade med
Cortado
Byg din egen sandwich med Nordhavns charcuteri,
65
Espresso
25,-/30,Sprødt

- Økologiske røræg af æg fra Niels og Grete
- 1/2 avocado med ristede mandler og karse
- Ost; Unika “ Gammelknas” med
marmelade
- Økologisk Thise yoghurt 10% med

Varme

40,-

smoothies

FROKOST
DRIKKEVARER

Grøntsagsstave med krydret dip

en voksenvariant
- Grød med sødt og sprødt
• Espresso med letpisket fløde tilsmagt vanilje

Brunchbuffet
bærkompot og granola med honning

Vælg mellem:
se dagens
• Græskarkage med ostecreme
• Chokoladebrownie med saltkaramel
• Crunchy & chewie cookie
• Kokostop med marcipan & Vahlrhona

Lør-søn 10-15

Den gode (vegetar)

Den onde
BRUNCH

Smoothie

Kage

30,30,30,45,50,-

(pr. p

20
50

25
Varme 40
30
LimonadeVarmrøget
(27,5 cl) laks
Meyers most
25,med fennikel og Kirks gedefriskost
25 cl. 35
20
Naturfrisk sodavand (25 cl)
Simreretter
Limonade
30,30
28
NaturfriskVælg
juice(
27,5 cl)
mellem
32 cl.
35
med svinekæber, øl, chipotle, tørret frugt og rodfrugt
20
30
Kildevand•• iHotpot
flaskekylling
(50 cl)
Sodavand
Curry
med nudler 20,x 2, kokossauce og limedressing
35
25 cl.
• Kalv ”Stroganoff” med svampe, paprika, cremefraiche
50
25
Nørrebro Bryghus
flaskeøl (40 cl)
og rodfrugtemos
Kildevand
20
Fadøl
Vin 30

Vin
Hvid

20,-

• Vegetarisk curry ”Cape Malay style” med linser, kål, løg
og blommechutney 35,-/55,-

??,-

Til de små

Meyers Hvid,
Reisling, Tyskland
Lasagne

Husets hvidmed grøntsagssnacks og yoghurtdip

65 | 275

SauvignonFiskefrikadeller
Blanc Les Rafelieres
55 | 225
Val de Loire
medIGP
knasende grøntsager, stegte kartofler og remoulade
Chardonnay,
Hobi karry
Nob, Frankrig
85 | 295
Boller
Rød

serveret med ris og popcorn

Meyers Rød, Cotès du Rhône, Frankrig

65 | 275

Pinot Noir Les Rafelieres VDF, Frankrig
Valpoliciella Velpantena Altaro, Italien

65 | 275
85 | 295

Husets rød

Rosé

Cabernet Franc, Les Rafelieres

65 | 250

Bobler

Meyers bobler, mousserende Reisling,
Tyskland

85 | 395
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