Man-fre 11-16:30
med økologisk smør, økologisk Danbo-ost og
hjemmelavet marmelade
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Man-fre 11-16:30
Vælg mellem:
- Friteret torsk og tartarsauce
- Hønsesalat med friske urter
- Avocado, æg og mild dressing af
frisk gedeost

Ons-fre 17-20

Vælg mellem:

på økologisk Løgismose-kylling serveret
med perlebyg, ristede cashewnødder og
urtecremefraiche

Kantina-style på skært oksekød med hjemmelavet
salsa og urtecremefraiche samt Ølandshvedebrød

vendt med græskarcreme, urter og brændte løg og
toppet med friskrevet parmesan (økologisk
Løgismose-kylling kan tilsættes for 25 kroner)

Se tavlen
Grillet surdejsbrød med skinke og ost

Croque Monsieur med pocheret æg

Charcuteritallerken med hummus, pesto,
oliven og grillet ølandshvedebrød

Rodfrugtchips, salt & vinegar popcorn
og Kantinas krydrede nødder

Ons-fre 17-20

Se tavlen

Del vinteren med en ven. I får:
- Roastbeef med hjemmerørt remoulade
- Hønsesalat med urter
- Koldrøget laks med gedeostcreme og urtesalat
- Lun fiskefrikadelle med hjemmerørt remoulade
- Rugbrød, ølandshvedebrød og rørt smør
- Æblekompot med sprødt knas og flødeskum

fx cookie, hindbærsnitte, brownie, etc.

med syltet appelsinsalat og nougatis

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

Tag frokost med i parken, eller få lækker
aftensmad med hjem. Alle retter markeret
med * kan købes som takeaway.

Lør-søn 10-15

- Brødkurv med rørt økologisk smør
- Croissant
- Chokoladecroissant

- Økologiske røræg af æg fra Niels og Grete
med krydderurtesalat
- Økologisk Thise yoghurt 10% med kompot
og honningristet müsli
- Unika Den Hvide Dame ost med relish

lavet på Valrhona-chokolade med flødeskum

med eller uden brus
- Frisk skåret frugt
- Avocado med estragonmayonnaise, urter
og knasende rug
- ½ rød grapefrugt med ingefærsirup

Se tavlen for udvalg

- Karljohanpølse med ketchup og sennep
- Hønsesalat af Løgismose-kylling med friske urter
- Koldrøget laks med gedeostcreme og
krydderurtesalat
- Charcuteri med pesto og hummus

- Vaffel med hasselnøddesirup og flødeskum
- ENIGMA nøddepålæg med Valrhona-chokolade
- Grød med sødt og sprødt
- Kantina-ridder med kanel, æble og citron

- Rugbolle med chokolade og æble
- Rørt økologisk smør
- Vaffel med kompot
- Skåret frisk frugt
- Økologisk Thise yoghurt 10% med kompot

Lør-søn 14-16

Klassisk Afternoon Tea med et Kantina-twist og
inkl. T-Time te/Estate kaffe ad libitum

Husets hvid

Husets rød

