Spisekort
FROKOST (11.00 – 16.00)
Camembert – friturestegt camembert m/ syltetøj, brød og smør …………………….. 49,Ostetallerken - 2 slags ost m/ frisk frugt og brød …………………………………… 49,Hønsesalat – hjemmelavet m/ sprød bacon, ananas, ristet brød og smør …….………. 65,Fiskefilet - m/ remoulade, citron, rugbrød og smør …………………………………… 65,Sildetallerken - 2 slags sild m/ hårdkogte æg, løg, rugbrød, fedt og smør ...………... 65,Frikadeller - 3 stk. hjemmelavede frikadeller m/ bacon, surt, rugbrød og smør ....…… 65,Hakkebøf - 150g m/ spejlæg, bløde løg, surt, agurkesalat, rugbrød og smør ……...….. 75,Luksus brunch ……………………………………………………………………... 149,Hjemmelavet hønsesalat m/sprød bacon, fiskefilet m/ remoulade og citron,
2 lune frikadeller m/ surt, ost m/ frugt, ristet brød, rugbrød og smør

Specialiteter hele dagen
Sprød laksesandwich – 150g koldrøget laks i groft italiensk landbrød …………. 99,m/ blandet grønt, dilddressing og frugt

Lækker Laksesalat - m/ groft brød og smør (dilddressing á part) ………….……... 95,Sprød kyllingesandwich - 220g stegt filet i groft italiensk landbrød …………. 99,m/ bacon, blandet grønt, karrydressing og frugt

Lækker kyllingesalat m/ groft brød og smør (karrydressing á part) …………….. 95,Gl.dags kylling - ½ ovnstegt, saftig, sprød BBQ kylling m/ grønt ………...………. 99,…Vælg ml. pommes frites eller råstegte kartofler

Kongerejer – 10 stk. tempurarejer m/ tzatziki, sød chilisauce, grønt, brød og smør …. 110,Fiskefileter - 2 stk. sprøde fiskefileter m/ remoulade, citron og grønt ………….…..… 99,…Vælg mellem pommes frites eller råstegte kartofler

Til vegetaren (alle vores vegetarretter kan laves veganervenlige)
Vegetarburgeren – Veganerbøf m/ smeltet ost og salat i vegansk brioche bolle ..... 89,Vælg ml. pommes frites eller råstege kartofler (m/ mayo og salsa)

Lækker Vegetarsalat m/ veganerkylling, groft brød og smør (dressing á part)……75,Café Frederik VII, Torvet 1, 4780 Stege - Tlf. 55815958 - www.CafeFrederikVII.dk
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Pariserbøf - 220g klassisk pariserbøf med hele molevitten …………………………… 110,(pasteuriseret æg á part) – hvordan skal bøffen steges?

Stor hakkebøf – 220g hakkebøf, m/spejlæg, bløde løg og surt …………..…………. 115,…Vælg ml. pommes frites eller råstegte kartofler

Kongeburger - 220g saftig hakkebøf m/ smeltet ost og salat .…..……………………. 99,…Vælg ml. pommes frites eller råstegte kartofler (m/ mayo og salsa)

Mexicansk burger - 220g saftig hakkebøf m/………...…………………………... 110,smeltet ost, salat, jalapenos, guacamole og salsa.
…Vælg ml. pommes frites eller råstege kartofler (m/ mayo og salsa)

Prinsesseburger - 220g kyllingefilet m/ bacon smeltet ost og salat .………….…... 110,…Vælg ml. pommes frites eller råstege kartofler (m/ mayo og salsa)

Cheeseburger – 150g saftig hakkebøf m/ smeltet ost og salat …………………..….... 59,Frikadeller - 4 stk. hjemmelavede frikadeller, m/ bacon, champignoner og grønt ….. 110,…Vælg ml. pommes frites eller råstegte kartofler (m/ bearnaisesauce)

Herregårdsbøffer – 2 hakkebøffer 300g m/ bløde løg, agurkesalat og grønt …….. 149,…Vælg mellem pommes frites el. råstegte kartofler (m/ bearnaisesauce)

Caféens Store Luksus Schnitzel

………………………………...….... 175,-

400g hjemmelavet, paneret, mørt svinekød m/ årstidens garniture og bearnaisesauce
…Vælg pommes frites, el. råstegte kartofler

Pommes Frites - vælg 2 dip (remoulade, ketchup eller salatmayonnaise) ……………. 45,
Børnemenu FORBUDT FOR VOKSNE
Børne hakkebøfsburger
Børne kyllingburger
Børne fiskefilet
Børne frikadeller

……………………………… 59,-

…Alle serveres m/ pommes frites, remoulade og ketchup
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