· F RO KO S T M E N U ·
serveres klokken

12-15

Smørrebrød
altid frisksmurt på hjemmebagt rugbrød

Kobæks stegte sild rødløg, syltede løg & kapersbær	  99,Økologiske æg håndpillede rejer, mayonnaise, urter & citron	  109,Røget laks grøn asparges, peberrodscreme & urter	  135,139,Pandestegt rødspættefilet rørt remoulade,citron & urter	 
Pandestegt rødspættefilet med håndpillede rejer mayonnaise & citron	 155,Kartoffel mayonnaise, løgringe, bacon, tomat & urter	  109,Steg rosastegt, pickles, peberrod, kapersbær & urter	  109,Rørt kalve tatar øko æggeblomme, estragonmayo, peberrod & rodfrugtchips	  149,Dagens smørrebrød spørg tjeneren	  se tavlen,Gl. Ole hjemmelavet sky, løgring & urter	  89,-

I nformation om allergener kan fås ved
henvendelse til restaurantens personale

Salater
serveres med hjemmebagt brød

Laks asparges, citron, kaviart & dressing	  149,Cæsar kylling, stegt serranoskinke, brødcroutoner, cherrytomater, 		
parmesan & dressing	  149,Skaldyr rejer, krebsehaler, tun, indbagte blæksprutteringe, asparges, citron,
kaviart & dressing	  159,-

Vores

HJEMMEBAGTE RUGBRØD

kan også bestilles med hjem

Snacks
til den lille sult

-

pr person

Oliven med sten	  25,29,Hjemmelavede salt mandler 	 
Kobæks tapenade inkl. oliven & hjemmebagt brød, 	  79,Kobæk snacks charcuterie, tapenader & hjemmebagt brød til 2 cuv.	  149,Brød hjemmebagt med urtecreme- pr. person	  15,-

Frokostretter
lette anretninger

Kobæks æggekage i pande, kartofler, tomat, bacon, rugbrød & smør	  145,Fiskeplatte røde & hvide sild, stegte sild, pandestegt rødspættefilet, hjemmelavet
karrysalat, 1/2 æg med rejer, hjemmebagt rugbrød, fedt & smør	  189,Frokostplatte marinerede sild med rå løg, 1/2 æg med rejer, frokostbøf
med bløde løg & agurkesalat, brie med peberfrugt,
hjemmelavet rugbrød & smør	  179,- Tilkøb til platte pandestegt rødspættefilet med remoulade
55,Pariserbøf pickles, kapers, peberrod, rødbeder, æggeblomme & rå løg	  159,Stjernekaster 2 pandestegte rødspættefileter, håndpillede rejer,
grøn asparges, kaviart, samt citron & dressing	  169,-

Burgere
med frisk sprød salat

Mamas håndformet hakkebøf, bacon, ost & barbecue	  159,Kobæk håndformet hakkebøf, bacon, ost, syltede agurker & ketchup	  159,Vegetar hjemmelavet grøntsagsbøf, hummus & pestodressing	  159,-

	 

I alle burgere er der desuden
tomat, agurk, rå løg, sandwichmayo & dressing

Børneretter
Miniburger - håndformet hakkebøf & klassiske pomfritter	  89,Minifrikadeller hjemmelavede, klassiske pomfritter & agurk	  89,Rødspættefilet klassiske pomfritter, citron & hmemmelavet remoulade	  95,-

Arrangementer

HUSK AT I K A N SE VOR E S A R R A NGEMENT ER
PÅ VOR E S H J E M M E SI D E , FACEBO O K
& I N STR AG R A M

Sideorders
tilbehør

Klassiske pomfritter 	 55,59,Små fritterede kartofler med skræl & urter	 
Kobæk fritter håndskårne bådkartofler 	 65,-

Hertil kan vælges mellem
remoulade, salatmayo, ketchup eller salatmayo med chili

· A F T E N M17E N U ·
serveres klokken

Nyd et glas inden maden

Aperitif
Mousserende/Champagne
Cava
Prosecco
Cremant de Bourgogne
Champagne Micheal Gonet Minimum 2 glas
Champagne Bruno Michel, Blancde Blancs 1. cru -øko 2010

75,59,89
129,749,-

Cocktails
Dry Martini	  99,Gin & Tonic 	  99,Gin & Tonic Charlie’s way 	  119,Aperol Spritz
99,Kobæk´s Rhubish
109,Espresso Martini
109,Dark & Stormy
109,Cuba Libre
99,French 75
99,Campari Spritz
99,-

Snacks
til den lille sult

Oliven med sten	  25,29,Hjemmelavede salt mandler	 
Brød hjemmebagt, urtecreme - pr. person	  12,Kobæks tapenade inkl. oliven & hjemmebagt brød	  79,Kobæk snacks charcuterie, tapenader & hjemmebagt brød	  149,-

Forretter

serveres med hjemmebagt brød

Kobæks tomatsuppe hjemmelavet med urter & fløde	  99,Rejecocktail håndpillede rejer & klassisk cocktaildressing	  125,Dampede blåmuslinger hvidvin, urter & fløde, hjemmebagt brød	  129,Rørt kalvetatar sylt, chips, æggeblomme & estragonmayo	  139,- Tilkøb Pomfrit aioli
29,-

Fredag & Lørdag

serverer vi en 3 retters menu der er årstidsbestemt ,
spørg vores tjener om menuen

Middagsretter
vi bruger kun de bedste råvarer

Dagens middag	  se tavlen

Husets tapas udvalg af dagens specialiteter (6 dele)	 289,- inklusiv ost & dessert (8 dele)	 
349,ALT VORES FISK ER FERSK

Smørbagt torsk kartofler, æble løg kompot, rødbedesalsa & sennepssauce
259,Moules Frites hvidvin, urter, fløde & pomfritter, aioli	  239,Pandestegt rødspætte kartofler, grøn asparges, urter, smørsauce & havtorn	  299,249,Stegt laks kartofler, årtidens saute, & blanquette sauce grøn olie
LAMMEKØD

Lammekrone urtepesto, tzatziki, årstidens saute & dagens kartoffel - 4 ben	 275,-

OKSE/KALVEKØD

Dansk Bøf håndformet, bløde løg, kartofler, skysauce & syltede argurker	  189,Wienerschnitzel - af kalv - serveres med klassisk garniture & smørsauce	  249,Steak Bearnaise Kobæk fritter & hjemmelavet bearnaise	  289,Engelsk Bøf bløde løg, kartofler, skysauce & syltede agurker	  299,Kalvemørbrad årstidens svampe, friske bær, dagens kartoffel & skysauce	  319,-

35,-lille tomatsalat	 

V ores

steaks skæres af striploinen en

skøn udskæring med en lille fedtkant

Vi ELSKER mad

middagsMAD, aftensMAD
konfirmationsMAD, bryllupsMAD
selskabsMAD, ud-af-husetMAD
og alt det andet lækre MAD

Elsker du også MAD?
Ta’ en snak med kokken
58 19 10 50

info@kobaek-cafeen.dk

