BRUNCH & FROKOST
”Ud af det virkelige vokser just det forunderligste eventyr..” siger Hyldemor
i H.C.Andersens eventyr.
Vi vil ikke love det forunderligste, men vi vil love, at vi gør alt for at servere
de bedste og
mest friske råvarer vi kan skaffe til vores menuer.
At lave god mad, ta’r tid - og vi håber vore gæster vil nyde en drink eller et
godt glad
vin, mens køkkenet kræser for maden. For som bekendt -”hastværk er
lastværk”

Velbekomme

R E ST A U R A NT
Café & Bar

Brunchbuffet lørdag og søndag
Husk vores lækre brunchbuffet hver
lørdag og søndag kl. 11.00-14.00.		
Ekskl. Kaffe / te
Sild
3 slags sild med fedt. kartofler,
kapers og rødløg 				
Laks
Røget laks med spæde salater 		

kr. 128,-

kr. 85,-

kr. 85,-

Smørrebrød
3 stk. uspecifiseret smørrebrød		

kr. 80,-

Salater
Kylling salat 					
Græsk salat 					
Serrano salat med mozzarella		
Hønsesalat med bacon			

kr.
kr.
kr.
kr.

Sandwich
Røget laksesandwich 			
Club sandwich 				
Dagens frokostanretning
Kokkens overraskelse		

Hyldemor

68,68,90,75,-

kr. 90,kr. 80,-

Lidt af hvert
6 forskellige bruchetta
serveret på spæd salat			
Biksemad med spejlæg,
rødbeder og rugbrød				
Pariserbøf med klassisk tilbehør 		
Stegt rødspætte med
kartofler og smørsauce 			
Hyldemors egen gryde med
svinemørbrad og ris 			

kr. 99,kr. 85,kr. 165,kr. 110,-

Hyldemors Burger
Burger med 200g. oksekød og
kartoffelbåde 					

kr. 95,-

Deserter
Ostetallerken					
Gl. Ole med fedt, sky og mørk rom 		
Dagens kage 					
Kaffe og kage tilbud 				

kr.
kr.
kr.
kr.

Børnemenu
Hjemmelavet pizza med
børnesalat 					
Fiskefilet med grøntsager og
kartofler 					
Pasta med kødsovs				
Børneburger med kartoffelbåde		
Dessert
Pandekage med is				
Isdessert					

		

kr. 85,-

95,70,35,55,-

kr. 55,kr. 55,kr. 55,kr. 55,kr. 35,kr. 35,-

kr. 125,-

Køkkenets åbningstider · Hverdage 12.00 - 16.00 · 18.00 - 22.00 · Weekend 11.00 - 16.00 · 18.00 - 22.00
Lørdag og søndag har vi åben brunchbuffet fra kl. 11.00 · Bordbestilling 4971 7173
Trådløst internet · Bar · Café · Mad ud af huset · Selskaber
Villingebæk Strandvej 623 A · 3120 Dronningmølle • www.cafehyldemor.dk

