TAKE AWAY

SANDWICHES
Vælg mellem brødvarianterne
Ciabatta - Rug/graham - Softkerne
Alle vores sandwiches laves med pesto og salat

Serrano

Porchetta

serrano & artiskok

italiensk rullesteg & mostarda

,

Parma

Vegetar

parma & solkyssede tomater

artiskok, solkyssede tomater
& grillet peberfrugt

Skinke
kogt skinke & grillet peberfrugt

Tun

Hvidløg

tunmousse, solkyssede tomater
& rød pesto

hvidløgssalami & marinerede hvidløg

Den Stærke

Ost
valgfri ko-ost & solkyssede tomater

calabra & peppadew

Skinke & Ost

Carpaccio

Kogt el. lufttørret, ost & solkyssede
tomater

bresaola, parmesan & citronolie

Trøffel

Ost

trøffelsalami & artiskok

Får el. gedeost & solkyssede tomater

Den Spanske
chorizo, manchego & oliven

Gorgonzola

Supreme

Sabines Special

gorgonzola & marinerede valnødder

serrano, artiskok, solkyssede tomater
&
grillet peberfrugt

Røget Okse
Røget okseinderlår &
peberrodscreme

49,-

røget okse, peberrod, mostarda,
rød & grøn pesto

Paté
Ande- el. svinpaté & cornichoner

Ekstra kød eller ost 8,-

57,-

TAPAS
Vælg mellem 3 forskellige varianter
den blandede - kun kød - kun ost
Alle tapas er inkl. pesto, forskelligt tilbehør & brød

84, 126,168,210,-

4 stk. Den lille sult
6 stk. Sulten
8 stk. Den store sult
10 stk. til 2 pers. Medium sulten

CARPACCIO
Bresaola på salat med citronolie & friskhøvlet parmesan

94,-

Serveres med brød

SALATER
Alle salater er med pestomarinerede grønt & oliven
Serveres med brød

Grøn salat
Salat med OST eller KØD
Salat med OST & KØD

59,69,79,-

VARME DRIKKE
Vi bruger friskkværnede bønner fra Estate Coffee & 0,9% lattemælk.
Vores espressokaffe er lavet på en italiensk kaffemaskine.
Mælken steamer vi til max. 67˚c således at espressosmagen kommer til sin ret.
Spørg efter alternativ til mælk
Espresso

25,-

Espresso macchiatto

30,-

Americano
30,-

espresso med kogende vand

Cortado

Choko latte
café latte med chokolade

45,-

Lille stempelkande - 1 kop

35,-

Stor stempelkande - 4 kopper

70,-

1 kande te - 2 kopper

1 del espresso, 2 del varm mælk

35,-

spørg efter variant

Cappuccino

35,-

Varm chokolade,

Café latte

35,-

Latte macchiatto
skummet mælk med espresso

35,-

35,-

vælg ml. mørk el. lys

40,-

Iskaffe
kaffeisterninger, mælk,
espresso

40,-

Ekstra shot espresso

+10,-

HJEMMELAVET
OG ANDET GODT
Cookie
Dagens kage el. Kiksekage

15,20,-

...Se flere lækkerier i butikken...

ØL OG VAND
I køleskabet finder du forskellige spændende øl og vand. Du er velkommen til, selv, at
tage det du har lyst til. Oplukkeren sidder på væggen til højre for toiletdøren.
Se priser på køleskab.

VIN
Bestilles ved disken.
1 glas
1 flaske Husets Vin
1 fl. ”vælg selv” i reolen

45,150,+50,-

