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            CAFÉ MØNS KLINT 

MENUKORT 
 

 

 

 

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

 

 

BØRNEMENU 

To pølsehorn – hertil ketchup, frugtstang og juicebrik  49 kr. 

 

 

SALAT 

Dagens vegetarsalat med økologisk rød quinoa, spicy  

sesam dressing, blandet salat, grønt og sprødt. Hertil brød. 75 kr. 

 

Dagens Salat med kylling, perlebyg, persille pesto,  

blandet salat, grønt og sprødt. Hertil brød.   75 kr. 

 

 

SANDWICH 

Sandwich med kylling, blandet salat, syltede græskar,  

sprød gulerod og karry mayo.    65 kr. 

 

Sandwich med laks, blandet salat, syltede agurker,  

sprød gulerod og estragon mayo.    65 kr. 

 

 

LUNT 

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

 

Panini med ost og skinke. Hertil salat med spicy dressing 79 kr. 

 

Dagens suppe med brød    85 kr. 

 

Pizza med ost, tomat, kylling og basilikum,  

hertil salat      89 kr. 

 

Tærte serveres med spæde og sprøde salater med persillepesto 99 kr. 
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SØDT OG BAGVÆRK 
 
Fiberbolle m smør, Danbo ost eller Holmegaard rullepølse 45 kr. 
 
Grov Croissant       1 stk. 28 kr. / 2 stk. 40 kr. 
 
Rødgrød med fløde     39 kr. 
 
Chokolade muffins     35 kr. 
 
Hindbærsnitte     25 kr. 
 
Kokostop      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.     59 kr. 

 

VIN 

Hvidvin, lille / stor     75 kr. / 175 kr. 

Rosé, lille / stor     75 kr. / 175 kr. 

Rødvin, lille / stor     75 kr. / 175 kr. 

 

VARME DRIKKE 

Sort kaffe, Øko (filter)          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. 

 


