MENUKORT
CAFÉ & TAKE AWAY 11.00 - 16.00
Höjris – Bæredygtig Livsstil & Café
Bjælkevangen 61, 2800 Kongens Lyngby
mail: info@hojris.nu

Book bord og bestil på
Tlf.: 52 11 83 00

SMØRREBRØD
ROASTBEEF – 59 KR

KARTOFFEL – 59 KR

med hjemmelavet bearnaisecreme
og agurkesalat toppet med løgringe,
sprød pastinak og karse

med hjemmelavet løvstikkecreme,
sprødt kyllingeskind og tørret kål
toppet med rå løg og purløg

PANERET FISK – 59 KR

VARMRØGET LAKS – 59 KR

med hjemmelavet remoulade, citrongele
og tuile af urtehavre toppet med urtesalat

med rygeost og hjemmelavet fennikelsalat
toppet med radisser og sesam

AVOCADO – 59 KR

ÆG OG REJER – 59 KR

med hjemmelavet syltede rødløg, friskostcreme og
kartoffelchips toppet med brøndkarse

med asparges og hjemmelavet citronmayonnaise
toppet med revet radisse og caviar

SANDWICH
AVOCADO – 59 KR

BRESAOLA – 59 KR

( m. laks +15 kr)
med hjemmelavet humus og marineret spidskål,
rødløg og agurk

med mozzarella og hjemmelavet
basilikumspesto og marineret spidskål,
tomat, agurk og rødløg

KYLLING – 59 KR

FRIKADELLE – 59 KR

LUNE RETTER

DESSERT

med hjemmelavet fermenteret hvidløgscreme
og marineret spidskål,
agurk og semi-dried tomater

PARISERBØF – 99 KR*

med pickles, rødløg, kapers, rødbede på smørristet
brød, toppet med karse og høvlet peberrod

med hjemmelavet remulade,
rødkål og agurksalat

ÆBLEKAGE – 39 KR

Höjris gammeldags æblekage

FISH & CHIPS – 99 KR
(børneportion – 49 kr )

PULLED PORK – 99 KR

med hjemmelavet cole slaw og marineret spidskål

WEEKENDBRUNCH SØNDAG & LØRDAG
CLASSIC ELLER VEGETAR 139 KR – BØRNEBRUNCH 79 KR
med valgfri kaffe, te eller æblemost

scrambled eggs, spinat, parmesan ost, bornholmske brunchpølser, 3 slags ost, valnøddespegepølse, melon og
parmaskinke, blommer i svøb, chiagrød med frugt, æblesmør og meget mere...

*Vi serverer som udgangspunkt vores hakkebøffer medium stegt. Hvis du ønsker en gennemstegt hakkebøf, kan du
bestille det. Hakket kød skal ifølge Fødevarestyrelsen være gennemstegt af hensyn til fødevaresikkerheden.
Med forbehold for løbende ændringer i menukort og åbningstider
har du spørgsmål vedr. allergener – spørg personalet

