
 

 Follow us: @cafemonsklint   

            CAFÉ MØNS KLINT 

MENUKORT 
 

 

 

BØRNEMENU 

Alle nedenstående menuer kan nydes af børn, da intet indeholder stærke krydderier 

 

SALAT 

Dagens vegetarsalat, hertil brød    69 kr. 

 

Dagens Salat med kylling, hertil brød   69 kr. 

 

SMØRREBRØDS-TAPAS 

Røget laks med rygeostcreme, syrlige agurker,  

sprøde radiser og karse    75 kr. 

 

Kartoffel med estragonmayo, syltede grønne tomater,  

semi dry tomater og basilikum    69 kr. 

 

Til alle smørrebrøds-tapas medfølger brød og salat. 

 

SANDWICH 

Sandwich med kylling, blandet salat, syrlige agurker,  

sprøde radiser og karry dressing.     65 kr. 

 

Sandwich med laks, blandet salat, syrlige agurker,  

sprøde radiser og estragon mayo    65 kr. 

 

LUNT 

Pølsehorn        1 stk. 20 kr. / 2 stk. 35 kr. 

 

Dagens suppe med brød    85 kr. 

 

Brioche Toast med dijonnaise, lys cheddar og skinke.  

Serveres med frisk salat    85 kr. 

 

Pizza med ost, tomat, kylling og basilikum,  

hertil salat      89 kr. 

 

Tærte serveres med spæde og sprøde salater   99 kr. 
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SØDT OG BAGVÆRK 
 
Fiberbolle m smør, Thise ost eller Holmegaard rullepølse 45 kr. 
 
Grov Croissant       1 stk. 28 kr. / 2 stk. 40 kr. 
 
Cheesecake med hindbær    35 kr. 
 
Chokolade muffins     35 kr. 
 
Gulerodskage     35 kr. 
 
3 stk. Møns Klint Romkugler    25 kr. 
 
Is. - Se udvalget i fryserne 
 

KOLDE DRIKKE 

Kildevand      25 kr. 

Danskvand     29 kr. 

Økologisk saft     39 kr. 

Sodavand      29 kr. 

Øko iskaffe     25 kr. 

Fad øl 40 cl.     45 kr. 

 

VIN 

Hvidvin 18,8 cl. / 75 cl.    35 kr. / 95 kr. 

Rosé 18,8 cl. / 75 cl.     35 kr. / 95 kr. 

Rødvin 30 cl. / 75 cl.     55 kr. / 95 kr. 

 

VARME DRIKKE 

Sort kaffe (filter), Øko.         25 kr. / Kande 85 kr. 

Espresso, Øko.     29 kr.  

Caffe latte, Øko.     39 kr. / 45 kr. 

Cappuccino, Øko.     39 kr. / 45 kr. 

Varm kakao, Øko.     29 kr. / 35 kr. 

Varm Chokolade, med 70% chokolade, Øko-mælk  45 kr. / 50 kr. 

Chai latte, Øko.     39 kr. / 45 kr. 

Te, Øko. Vælg selv den ønskede variant ved disken  35 kr. 
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      CAFÉ MØNS KLINT 

SÅDAN GØR DU: 
 

1) Ta´ venligst et menukort og find den plads du ønsker 
 

2) Bestil, og få udleveret mad og drikke med det samme ved vores disk. Hvis I 

vurderer, at I skal bestille mere, end der kan være på én bakke, vil det være en 

fordel, at I går mere end én person. 
 

3) Gå til vores servicestationer, hvor du finder bestik, salt, peber, sukker, servietter, 

låg, mælk til kaffe mv.  

Kontakt endelig en af os medarbejdere, hvis du mangler noget. 
 

4) Efter du har spist. 

Gå venligst til vores afrydningsstation, hvor du kan benytte vores sortering af 

brugt bestik, flasker, dåser og affald.  

Mange tak for din store hjælp og dit besøg.  

Alt det bedste fra ”Cafe Møns Klint” 
 

Har du spørgsmål til allergener, spørg os endelig ved disken. 
 

  

 
 

LEG DIG TIL SJOV OG SEJ VIDEN  
OM DANMARKS FORTID 
 

Glæd dig til en vildt sjov dag for hele familien 
Oplev den spændende udstilling nedenunder 
 

 
 

 
AFTEN ÅBENT PÅ ”RESIDENS MØEN”, STEGE 

MED UDSIGT TIL VANDET 
 

Nyd jeres aftensmad på terrassen i vores søster Café 
 

Residens Møen, Langelinie 44, 4780 Stege. 
 
 


