MENU 12.15 – 21.00
(Søndag 20.00)

Kom du sent ud af sengen ? Men MÅ bare ha en Brunch 129,(OBS - Serveres kl. 12 - 15.00)

Serveres altid med friskbagt brød, smør, Røræg af øko. æg, bacon, pølser,
frugt, ost og Soya yoghurt m. blåbær og granola.
PLUS lidt ekstra surprises fra køkkenet.
*(Sig hvis den skal være vegetar eller Vegansk, så klarer vi også det ;-)

Høegs’ madder 135,-

(Serveres kun til kl. 16.00)
Avokado med piment d’espelette og knuste nødder.
Æggemad med rejer & hjemmelavet mayo.
Roastbeef med peberrodscreme, pickles og ristede porre.
Serveres på friskbagt rugbrød.

Madder kan også fås enkeltvis til 72,-

Okseburger 139,Hakket oksekød (180g - Medium stegt) m. cheddar, bacon, salat, rødløg,
tomat, agurk & hjemmelavet mayo. Serveres med Høegs hjemmelavet fritter
og aioli eller chipotle (røget chilimayo).

Vegetar-burger 145,Vores hjemmelavede vegetar ”Bøf” af rodfrugter m. cheddar ost, salat,
syltede & ristede løg & timian ketchup. Serveres med Høegs fritter og
aioli eller chipotle (røget chilimayo).

Kryddermarineret Flæskestegs sandwich 139,Serveret i bolle med, hjemmelavet rødkål, syltede agurker og ristede
porre. Hertil Høegs Fritter med Aioli.

Fish n chips 129,Klassisk Fish’n chips af torsk med hjemmelavet remoulade, grillet citron
og Høegs hjemmelavede fritter.

Høegs Pasta 129,Cremet Pasta ret med Trøffel, bøgehatte, okse strimler og parmesan.

Cæsar salat 129,-

Grillet marineret kyllingebryst på sprød salat
vendt i cæsardressing, med æg, bacon, parmesan flager & croutoner.
Serveres med hjemmebagt surdejsbrød og øko-smør.

Charcutteri 125,Tyndt skåret Pølse, Parmaskinke, ost, Salt, Sylte & pesto.
Serveres med hjemmebagt brød og rørt smør.

Dagens suppe 79,Spørg din tjener. Serveres med hjemmebagt surdejsbrød.

Børne menu 79,Tallerken med Kyllinge spyd, paneret fisk, grønsager og Høegs fritter
med remoulade.

Tortillas 69,Serveres med guacamole, salsa & chipotle (røget chilimayo)

Høegs Hjemmelavet Fritter 55,Serveres med aioli eller chipotle (røget chilimayo)

DESSERT:
Høegs hjemmebagte kage(spørg din tjener) 45,Hjemmebagt Cookies 20,-

Mad ud af huset.
ALLE vores retter kan bestilles ”TOGO”
Med 20% rabat.
Wi-Fi password:

CafeHoegs

