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SANDWICH
SANDWICH

KAGEROG
OG DESSERTER
DESSERTER
KAGER

Alle
Alle MORMORS
MORMORS sandwich
sandwich er
er smurt
smurt lige
lige nu
nu –– med
med friske
friske tomater,
tomater,
salat, rucola
rucola og
og rødløg
rødløg
salat,

MORMORS
MORMORS kager
kager er
er selvfølgelig
selvfølgelig hjemmebagte
hjemmebagte og
og følger
følger årstidens
årstidens
humør
humør og
og så
så er
er de
de lige
lige præcis
præcis så
så søde
søde som
som ii gamle
gamle dage!
dage!

Clubsandwich:
Clubsandwich:

Kiksekage:
Kiksekage:
Akkurat
som
de gode
Akkurat som
i dei gode
gamlegamle
dage…dage…
uhmmm!uhmmm!

Æg
Æg og
og pesto:
pesto:

Cookies:
Cookies:
Hasselnødder
chokolade
og mange
andre slags!
Hasselnødder og og
chokolade
og mange
andre slags!

Skinke og
og ost:
ost:
Skinke

Kogt
Kogt landskinke
landskinke med
med dansk
dansk emmentaler
emmentaler og
og sennepsdressing
sennepsdressing

Chokoladekage:
Chokoladekage:
En
MORMORS
klassikere
med kokos
på toppen!
En afafMORMORS
klassikere
– med–kokosflager
på toppen!

Tun:
Tun:

Muffins:
Muffins:

Kylling
Kylling og
og pesto:
pesto:

Scones:
Scones:

Laks:
Laks:

Romkugler:
Romkugler:

Let
Let grillet
grillet kylling
kylling med
med bacon
bacon og
og hjemmelavet
hjemmelavet karrydressing
karrydressing

Skiveskåret
Skiveskåret æg
æg og
og pestodressing
pestodressing

Hjemmerørt tunmousse
tunmousse og
og æg
æg
Hjemmerørt

Let
Let grillet
grillet kylling
kylling med
med pestodressing
pestodressing

Røget
Røget laks
laks og
og hjemmelavet
hjemmelavet cream
cream cheese
cheese med
med dild
dild og
og agurk
agurk

Helsesandwich:
Helsesandwich:

Guacamole,
Guacamole, agurk,
agurk, dansk
dansk emmentaler
emmentaler og
og hjemmelavet
hjemmelavet humus
humus

Ugens
Ugens sandwich:
sandwich:

Hver uge
uge laver
laver MORMOR
MORMOR en
en ny
ny og
og spændende
spændende sandwich
sandwich –– spørg
spørg
Hver
ii caféen
caféen

Blåbær,
Blåbær, chokolade
chokolade med
med mere…
mere… De
De følger
følger MORMORS
MORMORS humør
humør

Vi
Vi har
har altid
altid lækre
lækre scones,
scones, som
som du
du kan
kan nyde
nyde til
til din
din the
the eller
eller kaffe
kaffe

Hjemmelavede
Hjemmelavede romkugler,
romkugler, der
der smager
smager så
så fuglene
fuglene synger…
synger… og
og de
de
er
med
rigtig
ROM
er med ægte ROM

Kokosmakroner:
Kokosmakroner:
Med
nougat
chokolade
Med nougat
og og
chokolade
…da
hele tiden
påhele
nye kager,
så ringpå
fornye
mere
info
Kager,mormor
kager, kager…
Da finder
mormor
tiden finder
kager,
eller
se
nærmere
på
MORMORS
Facebook
så ring for mere info, eller se nærmere på MORMORS Facebook

SALATER
SALATER

Vores
salater
skal bestilles
10.30.
Mormor
kan godt
lokkes tilinden
at lave
salat, det skal bare bestilles
inden kl.10.30.

Salat:

Frisk blandet salat efter årstiden. Med dressing og brød.
Salat:
Friskblandet salat efter årstiden. Med dressing og brød.

Clubsalat:

Frisk
blandet salat efter årstiden med let grillet kylling, dressing
Clubsalat:
og brød
Frisk
blandet salat efter årstiden med let grillet kylling, dressing
og brød

MORGENMAD
MORGENMAD

MORMORS
MORMORS morgenmad
morgenmad er
er danske
danske klassikere
klassikere med
med sundt
sundt fyld.
fyld.
Hvordan
sku’
hun
ellers
få
gang
I
morfar?
Hvordan sku’ hun ellers få gang I morfar?
Morgenmad
Morgenmad serveres
serveres indtil
indtil kl.
kl. 10.00
10.00

Morgenmad:
Morgenmad:

Havregryn
Havregryn med
med mælk
mælk og
og sukker
sukker (også
(også til
til take-away)
take-away)
Havregrød
med
sukker
og
smørklat
(også
Havregrød med sukker og smørklat (også til
til take-away)
take-away)
Grovbolle
Grovbolle med
med ost
ost
Croissant
Croissant
Scones
Scones
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JUICE

VARME DRIKKE

VARME DRIKKE

ØL OG VAND

Mormor presser selv sin juice med kærlig hånd og friske frugter.

Vores kaffe laves af økologiske bønner fra Max Havelaar (fair
Drikke:
trade).

Vores kaffe laves af økologiske bønner fra Max Havelaar (fair trade).
Silkesaft:
Æble, banan, melon og tranebær

Kaffe:
Café Latte
Madamblå:
Cappuccino
Mango, blåbær og æble
Espresso
Americano
Gavmild:
Café Mocha
Appelsin, banan og lime
Macchiato / Cortado
Iskaffe m. flødeskum
Det
højekaffe
C: med alcohol
Diverse
Appelsin, citron og lime

The:
Slanketips:
Fra Perchs The Hus – flere varianter
Gulerod, æble og appelsin

Til den søde tand:
MORMORS varme chokolade m. flødeskum
SMOOTHIES
Varm chokolade med
espresso (kaffe)
JUICE
Mormor presser selv sin juice med kærlig hånd og
Mormor ved, at smoothies er den lækreste måde at leve sundt på
friske frugter.
Supermedova:
Silkesaft:
Tropisk juice, mango, banan, ginkgo biloba og yoghurt
Æble, banan, melon og tranebær
Bedstemor
Madamblå: med slag i:
Mango, solbær, banan, ginseng og ginkgo biloba
Mango, blåbær og æble
Lille
jordbærtud:
Gavmild:
Jordbær, æble, banan og yoghurt
Appelsin, banan og lime
Trylledrik:
Det høje C:
Mango, banan og yoghurt
Appelsin, citron og lime
100
km på literen:
Slanketips:
Økologisk sojamælk uden sukker, banan, dadler, ingefær, honning
Gulerod, æble og appelsin
og yoghurt

Holger Danske:
Jordbær, tranebær, banan, yoghurt og tropisk juice

H.C. Andersen:
Jordbær, hindbær, blåbær, kirsebær og tranebær

Carlsberg fadøl 0.5 l
Special øl – se vores ølkort
Kaffe:
Sodavand (diverse)
Café Latte
Kildevand
Cappuccino
Espresso
SMOOTHIES
Americano
Café Mocha
Mormor ved, at smoothies
Macchiato / Cortado
sundt på
Iskaffe m. flødeskum
Diverse kaffe med alcohol

er den lækreste made at leve

Supermedova:
Tropisk juice, mango, banan, ginkgo biloba og yoghurt
The:
Fra Perchs The Hus – flere varianter

Bedstemor med slag i:
Mango, solbær, banan, ginseng og ginkgo biloba
Til den søde tand:
MORMORS varme chokolade m. flødeskum
Lille jordbærtud:
Varm chokolade med espresso (kaffe)

Jordbær, æble, banan og yoghurt

Trylledrik:
ØL OG VAND
Mango, banan og yoghurt
100 km på literen:
Økologisk sojamælk uden sukker, banan, dadler, ingefær, honning og yoghurt
Drikke:
Carlsberg fadøl 0.5 l
Holger Danske:
Special øl – se vores ølkort
Jordbær, tranebær, banan, yoghurt og tropisk juice
Sodavand (diverse)
Kildevand
H.C. Andersen:
Rød- og hvidvin
Jordbær, hindbær, blåbær, kirsebær og tranebær
Div. spiritus

SUPPE

SUPPE

Vi serverer kun suppe om vinteren.
Dagens suppe:
Serveres med brød – spørg i caféen.
Vi serverer kun suppe om vinteren.

Dagens suppe:
Serveres med brød – spørg i caféen.

