Serveres mellem kl. 10-17
10
Hvidvin

Rødvin

Chenin Blanc, Simonsig,
Stellenbosch, Sydafrika
Fyldig, frugtfuld, halvtør

Le Petit Tracteur de Brunel, André
Brunel, Vin de France
Rund, ukompliceret, blød, klassisk

49,-

Chardonnay/Grillo,Pasqua, Sicilien,
Italien, økologisk
Fyldig, karakterfuld, citrus, frisk
59,-

199,-

Nero d’Avola-Shiraz,
d’Avola
Pasqua,
Sicilien, Italien, økologisk
Fyldig, frisk, krydret, afrundet
59,-

249,-

Riesling, Hubert Beck, Alsace,
Frankrig
Klassisk, karakterfuld, populær, god til
fisk og salat
60,-

49,-

199,-

249,-

Château Lescalle, Bordeaux
Supérieur, Frankrig
Finesse, klassisk, fyldig, lang
eftersmag, god til kød
65,-

275,-

279,-

Rosso di Montalcino, Caparzo,
Toscana, Italien
Koncentreret, harmonisk, modne bær,
lakrids, god til kød
75,-

Special øl fra fad

Fadøl

Royal unibrew
Økologisk pilsner

Schiøtz
Brown Ale ”Mørk Mumme”
Gylden IPA
0,33L 0,5L 0,75L
39,
39,59,- 69,-

Classic
0,33L

299,-

0,5L 0,75L

35,- 50,- 65,-

www.cafekorn.dk

KISSMEYER

a brewing experience
40 Cl. 49,-

Luksus Brunch tallerken(man-fre)
Æg, brunchpølser,
ser, bacon, pålæg, laks, ost, skyr
m. sirup & mysli, pandekage, avocado og
årstidens salat.
Serveres med tilhørende
tilhøren brødtallerken, smør og
marmelade fra Sidinge Gårdbutik

129,Delebrunch for 2

(man-fre kl. 10-12)
Til den hyggelige stund, men den mindre sult.
Æg, brunchpølser, bacon, pålæg, laks, ost og yoghurt.
Serveres
veres med brødtallerken, smør og marmelade fra
Sidinge Gårdbutik

159,Café Korns brunchbuffet(lør-søn kl. 10-13)
Nyd en hyggelig morgenstund med vores bud på en
moderne, lækker og indbydende brunchbuffet. Vi
garanterer en lidt anderledes
ande
oplevelse og mætte maver

129,Ekskl. drikkevarer

S k al d u h o l d e b r u n c h s e l s k a b ?
S p ør g t j e n e r e n o m m e r e i n f o r ma t i o n

Autentisk og ærlig

Kolde drikke
Smag på Sidinge Gårdbutik 55,Alm 60 cl. Lille 40 cl.

Den lette morgensult

Lemonade
Lemonade med eller uden brus, vælg mellem:
Hyldeblomst

Ristet rugbrød med avocado
39,Skyr med mysli og sirup
29,-

Frugtskål
29,Røræg, brunchpølser og bacon
39,-

Vores berømte madder 30,Marmelademad
Ostemad

Kartoffelmad
Frikadellemad

Vælg mellem franskbrød eller
rugbrød

Øvrige fristelser 39,Brødkurv med pesto og smør

39,-

Solbær

Mynthe

Æblemost
Æblemost uden brus, vælg mellem:
Ren æblemost Æblemost med hyldeblomst

Æblemost med ingefær

Sodavand 30,- 45,- 59,Lille 30 cl. Mellem 50 cl.Stor 75 cl.
Pepsi Pepsi Max

Faxe Kondi Mirinda Orange Mirinda Lemon

Danskvand med eller uden citrus 50,- 35,Alm 60 cl. Lille 40 cl.
Vand med is 10,-

Snackskål med saltmandler

Du finder Sidinge Gårdbutik i det natursmukke og bakkede Odsherred i
nordvest Sjælland, ca. 4 km fra Vig mod Egebjerg, nord for den
inddæmmede del af Sidinge Fjord.

Følg os på Facebook
Autentisk og ærlig

Varme drikke

Café Korn burger 139,-

Ekstra shot 0,Stempelkande til 1 pers.

35,-

Americano – Dobbelt shot

38,-

Espresso - Dobbelt shot

30,-

Cortado

32,-

Caffé Latte / Lille – enkelt shot

42,-

Caffé Latte / Stor – dobbelt shot

49,-

Cappuccino – enkelt shot

45,-

Chai Latte - se varianter ved kassen

49,-

Iskaffe - med valgfri sirup

50,-

The – se varianter i baren

30,-

Oksekød
180 g. oksekød fra Himmerland,
hjemmerørt
mayo, hjemmesyltede rødløg
og agurkesalat, årstidens grønt,
smeltet ost, sprød bacon og
stikkelsbær ketchup
Kylling
Langtidsstegt revet kylling,
hjemmerørt mayo,
hjemmesyltede rødløg og
agurkesalat, årstidens grønt,
smeltet ost og sprød bacon

Estragon
180 g. oksekød fra Himmerland,
estragon mayo, hjemmelavet
ristede løg, rødebede ketchup,
årstidens grønt, smeltet ost og
sprød bacon
Vegetar
Rødbedebøf, hjemmerørt mayo,
årstidens grønt, syltede rødløg,
agurkesalat og stikkelsbær
ketchup

Serveres med grov pommes frites og hjemmelavet chili mayonnaise.
Kan også serveres med ovnkartofler.
Varm chokolade
Med flødeskum

40,-

www.cafekorn.dk

Vores burgerboller er bagt med økologisk mel fra

www.cafekorn.dk

Sandwich 129,-

Salater 129,-

Frikadelle
Mayonnaise, årstidens grønt,
hjemmesyltede rødløg og
agurkesalat og grovremoulade

Salat med lun gedeost
Årstidens grønt, hjemmesyltede
rødløg og agurkesalat og
dressing

Spegepølse fra Dalsbakkegård
Mayonnaise, årstidens grønt,
hjemmesyltede rødløg og
agurkesalat og hjemmelavet
pesto

Kyllingesalat
Årstidens grønt,
karrymayonnaise, sprød bacon,
hjemmesyltede rødløg og
agurkesalat, ristede kerner og
dressing

Kylling og bacon
Karrymayonnaise, hjemmelavet
pesto, hjemmesyltede rødløg og
agurkesalat og årstidens grønt

Varmrøget laks
Årstidens grønt, mayonnaise,
kapers, hjemmesyltede rødløg
og agurkesalat, ristede kerner
og dressing

Vegetar
Feta ost, mayo, hjemmesyltede
rødløg og agurkesalat og
årstidens grønt

Serveres med grov pommes
frites og hjemmelavet chili
mayonnaise

Korns frokosttallerken 139,Køkkenet sammensætter en platte mednogle af
årstidens delikatesser efter kokkens fantasi.
Platten indeholder minimum 5 små delikatesser,
deriblandt kød, fisk, grønt, ost og dessert.
Spørg tjeneren hvis du vil vide præcis, hvad den
indeholder i dag
Serveres med flere slags brød, smør og
hjemmelavet pesto
Vegetar Platte 159,- spørg tjeneren

Børnemenuer 49,Frikadeller

Fiskefilet

Serveres med pommes frites

Økologisk is dessert 49,1 dessert á 100 ml. gourmet is fra Skarø
Vælg mellem sorbet eller flødeis
Tilkøb af brownie 20,Alle vores salater serveres med
brød, smør og hjemmelavet
pesto

www.cafekorn.dk

www.cafekorn.dk

