
Drikkevarer aD libitum
HUSK at du har mulighed for at bestille drikkevarer ad libitum sammen med din mad.
Tilbuddet gælder fadøl, husets vine, sodavand, juice, saft og is-te - gælder i 1,5 time.

Pris med øl, vin og softdrinks 115,- pr. pers.
Pris uden alkohol 75,- pr. pers.
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HUSK at du har mulighed for at bestille drikkevarer ad libitum sammen med din mad. 
Tilbuddet gælder fadøl, husets vine, sodavand, juice, saft og is-te - gælder i 90 min.

Pris med øl, vin og softdrinks 
Pris uden alkohol 

120,- pr. pers.
80,- pr. pers.

traDitionel Dansk

 Frokostbuffet
- Primært i højsæsonen kl. 12-15

Traditionel dansk med bornholmske specialiteter, kolde og lune retter. 

Genial til små og store sammenkomster.

• Flere slags marinerede sild
• Bornholmske saltstegte sild
• Varmrøget ørred
• Et udvalg af hjemmelavede specialsalater
• Bland-selv-salat
• 7-8 lune retter (fx flæskesteg, leverpostej, frikadeller, fiskefilet,

fiskefrikadeller, æggekage)
• Pizza
• Kartofler
• Brød og bornholmske rugkiks
• Ost m/frugt

145,-

70,-

Voksen

Barn u.
.
 12 år 

Barn u. 4 år  gratis

• Carte d’Or kugleis, softice, hjemmelavet lun æblekage og topping

Tilkøb af tag-selv-is   Kun 35,-

Den store

Aftenbuffet
  Fra kl. 17

Her vil dine smagsløg blive pirret af buffetens varierede udvalg. 

Buffeten tilbyder noget for enhver smag.

• 3-4 slags stege
• 2 slags fisk
• 3 slags sauce
• Varianter af kartofler og ris
• Lune retter
• Et bredt udvalg af hjemmelavede specialsalater
• Bland-selv-salat
• Pizza
• Rustikt mørkt og lyst brød

215,-Voksen 
Vegetar 178,-

98,-Barn u. 12 år 
Barn u. 4 år gratis

• Carte d’Or kugleis, softice, hjemmelavet lun æblekage og topping

Tilkøb af tag-selv-is   Kun 35,-

Vegetar 65,-

 Med dessert

Kaffetørstig - se Varme drikkevarer

 Med dessert

Kaffetørstig - se Varme drikkevarer
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BØRNENES KØKKEN

Til børnene u. 12 år 
- Serveres ikke i tidsrummet kl. 16-17

• Guf for de mindste: Frikadelle, små pølser, frugt, grøntsager, pommes

• Fiskefilet med pommes og hjemmerørt remoulade

• Spaghetti bolognese

Frit valg 89,-

• Pommes

• Dip - ketchup, hjemmerørt remoulade eller salatmayonnaise

29,-

- Eller hjemmelavet stor børnepizza

• ”Fedtmule” - tomat, ost og skinke

• ”Anders And” - tomat, ost og kebab

• ”Snurre Snup” - tomat, ost og pepperoni Frit valg 79,-

 Finalen  
- Et sikkert hit hos børnene

 Tag-selv-is: Carte d’Or kugleis, softice, hjemmelavet lun æblekage og topping

 35,-• Efter hovedret

store og hjemmelaveDe

 Pizzaer  
- Spis dem i restauranten eller take-away

1’eren – Tomat, ost og skinke 85,-

2’eren – Tomat, ost, skinke og ananas 89,-

3’eren – Tomat, ost, bacon, pesto, rucolasalat og feta 89,-

4’eren – Tomat, ost, grøn peber, champignon, løg, oliven, pesto og rucola 85,-

5’eren – Tomat, ost, skinke, champignon og løg (indbagt) 89,-

6’eren - Tomat, ost, kebab, rød peber, løg, salat, tomatskiver og dressing 92,-

7’eren – Tomat, ost, spansk chorizopølse, rød peber og bornholmsk bleu 92,-

8’eren – Tomat, ost, pepperoni 89,-

9’eren - Tomat, ost, aubergine, hvidløg og parmesan 85,-

10’eren - Tomat, ost, kylling, ananas, peanuts og karry 92,-

11’eren – Kødsauce, ost, jalpeño, hvidløg og chili 92,-

12’eren - Tomat, ost, skinke, rejer og ananas 92,-

Ekstra topping 8,-

5,-

Tilkøb bland-selv-salat til pizza 35,-
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 væske skal Der til

  Kolde drikkevarer  
30cl/45cl

35,-/45,-

25,-/35,-

45,-
36,-

55,-

- Vælg mellem:

• Sodavand, vælg mellem:
Coca Cola, Coca Cola Zero, Fanta, Sport, Lemon

• Kakaomælk
• Juice (appelsin og æble)
• Is-te
• Hyldeblomstsaft
• Hjemmelavet lemonade

• Mælk

• San Pellegrino 50cl
• Most fra Bornholms Mosteri 27,5cl
• Isvand pr. person

- Smoothies kl. 12-16

1. Den pinke: Hindbær, banan og vanilje
2. En klassiker: Banan, ananas og mango
3. Ren sommer: Rabarber, jordbær og banan

- Og den kolde med mokka

• Ice latte med valgfri sirup
(spørg tjeneren for sirupvarianter) 48,-

malt og humle

 Øl  
   Fire varianter af fadøl fra Svaneke Bryghus

   Fadøl 45cl serveret i Bryghusets egne glas. 

60,-

64,-

64,-

• Svaneke Craft pilsner. En undergæret gylden øl m/aromatisk humle
fra Frankerlandet. Alc. 4,6 % vol.

• Classic. En undergæret gylden øl med en udpræget glans efter den
lange lagring. Korn, malt og græs hviler i duft og smag.
Eftersmagen kan minde om honningkage. Alc. 4,6 % vol.

•  Blonde. En sart og lys hvedeøl, gæret på champagnegær og
tilsat fransk humle. Alc. 4,6 % vol.

• Mørk Guld. En undergæret øl med en varm kobberrød farve.
En decent bitterhed af valnød anes og holdes i balance af
karamelnuancer. Mild, mørk og magelig. Alc. 5,7 % vol. 66,-

35,-
35,-

50,- 

- Flaskeøl

• Almindelig pilsner 33cl
• Alkoholfri øl 0,0% vol. 33cl

- Bornholmske flaskeøl

• Don’t Worry 50cl 0,5% vol. fra Svaneke Bryghus
•  Øl fra bornholmske Small Batch Brewery 50cl

(spørg tjeneren for udvalg)  fra 78,-

20,-
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ren hyggestunD

  Varme drikkevarer  

25,-/10,-
34,-
30,-

45,-
28,-

- Vælg mellem:

- Kaffe og te

• 1 kop filterkaffe/refill
• Stempelkaffe pr. person
• Te pr. person

- Specialkaffe   Nespresso

• Café Latte
• Espresso
• Cappuccino 45,-
• 35,-
• 30,-

Café Macchiato 
Americano/Lungo 
Ekstra shot 8,-

45,-
45,-

55,- 

- Andre varme drikke

• Varm kakao m/flødeskum
• Varm hyldeblomst m/citron

- Varme drikke med alkohol

• Irish coffee 3cl - Whisky
• French coffee 3cl - Grand Marnier 55,-

Det kan vi li’

 Kaffe/te og kage  

65,-
79,-

- Hele dagen

• 1 kop kaffe eller te inkl. dagens kage
• Specialkaffe eller varm kakao inkl. dagens kage
• Dagens kage 45,-

skulle Det være en lille én

De stærkere drikkevarer  

70,-

25,-

- Cocktails og spiritus

• Husets cocktails: GT, Dark 'N' stormy, Aperol Spritz eller Mojito
• Snaps 3cl (Bornholmer Akvavit, Den gyldne og Rød Ålborg)
• Cognac, Rom og Likør 45,-

Den goDe Drue

 Vin  

48,-
115,-

- Husets vine: hvid/rød/rosé - isvand inkl.

• Glas
• 50cl i karaffel
• 1 liter i karaffel 210,-

- Øvrige vine samt beskrivelse - se særskilt vinkort

fra


