
Bord:   Navn:
 

 Røræg med bacon & purløg

 2 stk. spejlæg med purløg

 Stegte brunchpølser med sennepscreme

 Serranoskinke med melon

 Laksemousse med urter

 Varmrøget laks med urtecreme

 Æggesalat med rejer

 2 slags oste med kompot

 Rustikke pommes med aioli & sød chilisauce

 2 stk. crispykylling med sursød sauce 

 Vanilieskyr med hjemmelavet musli, bær   
 & sirup

 Croissant med hønsesalat med bacon

 Croissant med rejesalat

 Grillet panini med mozzarella & peberfrugt

 Avokado med sesam

 Fiskefrikadelle med hjemmerørt remoulade

 Mozzarella, tomat & pesto

 Menemen: Sorteret tomat, løg & æg

 marmelade, honning & nutella

 Brownie med karamel
 
 Hjertevaffel med chokoladesauce, bær &  
 nødder
 
 Lun æblekage

 Wienerbrødskurv

 Skål med frisk frugt

Morgenmad
10 - 11.30

Bord:   Navn:
 

 Røræg med bacon & purløg

 2 stk. spejlæg med purløg

 Stegte brunchpølser med sennepscreme

 Serranoskinke med melon

 Laksemousse med urter

 Varmrøget laks med urtecreme

 Æggesalat med rejer

 2 slags oste med kompot

 Rustikke pommes med aioli & sød chilisauce

 2 stk. crispykylling med sursød sauce 

 Vanilieskyr med hjemmelavet musli, bær   
 & sirup

 Croissant med hønsesalat med bacon

 Croissant med rejesalat

 Grillet panini med mozzarella & peberfrugt

 Avokado med sesam

 Fiskefrikadelle med hjemmerørt remoulade

 Mozzarella, tomat & pesto

 Menemen: Sorteret tomat, løg & æg

 marmelade, honning & nutella

 Brownie med karamel
 
 Hjertevaffel med chokoladesauce, bær &  
 nødder
 
 Lun æblekage

 Wienerbrødskurv

 Skål med frisk frugt

Morgenmad
10 - 11.30



 4 valg fra nedenstående retter Kr. 139,-

 5 valg fra nedenstående retter Kr. 149,- 

 6 valg fra nedenstående retter Kr. 159,-

 Tilvalg special kaffe + Kr. 17,-

 Tilvalg af flere retter pr. stk. + kr. 19,- 

  

 Cappucino + kr. 17,-

 Caffe latte + kr. 17,-

 Chocochino + kr. 17,-

 Espresso

 Dobbelt espresso + kr. 15,-

 Chailatte + kr. 17,- 

 Varm kakao + kr. 10,-

 Varm kakao med flødeskum + kr. 15

 Varm kakao med softice + kr. 15,-
 
 Varm kakao med skumfiduser + kr. 15,-

 Iskaffe + 25,-

 Toms Skildpadde latte + kr. 25,-

 IngefærShot med lime kr. 20,-

 Egekilde Kildevand med eller uden brus kr. 25,-
 
 Egekilde med smag 0,5 liter kr. 32,-

 Bærsmoothies + kr. 20,-
 
 

Bord:   Navn:

Hos Fru Dax kan du selv sammensætte din 
morgenmad. Det er selvfølgelig muligt at vælge 
flere af samme slags.Udfyld venligst én seddel 
pr. person. Morgenmaden fåes inkl. ét glas juice, 
én kop kaffé/the & en kurv med brød & smør.
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