FREUNDES MORGENMAD
10 - 16
Simpelt og godt

LIdt mere end normalt

2 skiver hjemmebagt brød
Serveres med pølse eller ost og marmelade

30,-

Frugtskål
Med dagens forskellige frugter

35,-

Røræg
Med purløg, bacon og ristet rugbrød

59,-

Spejlæg
MEd Avocado og urter

59,-

Havregrød
Med sæsonens toppings

49,-

Honningrørt skyr
Med frugt og hjemmelavet granola

49,-

79,-

2 halve bagels
Med røræg og smashed avocado+tomat

69,-

Stegte kartoﬂer
Med peberfrugt, løg og urter

59,-

Freundes brunch tallerken
MANDAG-FREDAG

Øllebrød
Med ﬂødeskum og bær

49,- Røræg med bacon, honningrørt skyr m. granola og bær,

Tilkøb til brunchtallerken
Ekstra Pølse eller ost: 15,- 2 kyllingespyd m.
peanutbutter sauce: 29,-Hønsesalat m. bacon: 19,Belgisk vaffel m. ﬂormelis:

Ristet bondebrød med enten
-Varmrøget laks m. dildmayo og urter
- Smashed Avocado m. sprødt grønkål
-ålerøget SKinke, comté, sennep og pickles
-tomat og humus

29,-

frisk frugt, ost, varmrøget laks m. rygeostecreme, avocado
med cashewnødder, samt fyldt minicroissant med
ﬂødeost, makroner og bær
Hertil en valgfri kaffe eller te

159,-

FREUNDES FROKOSTMENU
10 - 16
Køkkenets delikatesser
Rugbrødssandwich
MEd Tunsalat og kapers
Med Tomat, hummus og marineret palmekål
Fyldt croissant
Med hønsesalat eller laksemousse

69,-

Freundes frokosttallerken
5 delikatesser udvalgt af vores køkken. Serveres med
freundes hjemmebagte brød

49,-

Freundes madder
3 madder
PÅ hjemmebagt rugbrød m. dagens pålæg

99,-

Lækkermad
med avocado, spejlæg og urtecreme

79,-

Herre Lækker mad
Med Spejlæg, hakkebøf, bacon, ristet løg og
chipotlemayo

99,-

149,-

… Er du til andet end den klassiske
frokost? Der er masser af alternativer
på de næste sider!

FREUNDE ALL DAY
10 - 20.30
Salater
Avocadosalat
Med salat, saltristede nødder, rugbrødscrumble,
tomat, fetatern, syltede rødløg, edamamebønner,
avocado og sennep/honningvinaigrette
Avocadosalat m. enten kylling, falafel eller laks
Buddhabowl
Med hummus, salat, puffede kikærter, tomater og
syltede rødløg hertil en ingefær/limevinaigrette
Buddhabowl m. enten Avocado, Laks, Kylling eller
falafel

Børne menu
99,129,69,99,-

Op til 12 år
Lasagne/Vegetar Lasagne
Med Pestosalat
3 kyllingespyd
Med peanutbuttersauce og grøntsagsstænger
Børne byg-selv burger
Med tomat, agurk og salat
+Fritter og alm mayo
Fiskeﬁlet med fritter og remo

Klassikere
Ugens ret
Spørg din tjener

80,-

Lasagne/vegetar lasagne
Med Pestosalat

99,-

Porretærte
Med rygeostcreme og pestosalat

99,-

79,59,89,109,69,-

FREUNDES BURGER ALL DAY
10 - 20.30
Alle burgere er på briochebolle og serveres med fritter* og chilimayo

Trekroner burger 139,-

200g. oksekød, røget bacon, provolone-ost, chilimayo, tomat, agurk og fritterede løg

Veggie burger 139,-

Vegetarbøf, portobellosvampe, rødløgssauté og chilimayo

Pulled pork burger 149,Med hjemmelavet coleslaw

Kyllinge burger 149,-

Med spicy coleslaw og syltede agurker

*Sweet fries eller salt and vinegar
fries i stedet for alm. fritter +20,*Glutenfri bolle +10,*SPejlæg +20,-

Tilkøb af mayo’er 10,Alm. mayo
Chilimayo
Aioli
Bearnaisemayo

FREUNDES LUKSUS ALL DAY
10 - 20.30
Freundes brætter

Tapasbræt
3 slags ost og 2 slags pølse med tilhørende pesto,
oliven og valnøddeﬁgenkompot
samt mozZarellasticks,
saltbagte kartoﬂer m. aioli,
mu n m. forårsløg, ost og bacon
og hjemmebagt brød

Freundes snacks
Nachos
Med kylling, ost, salsa, guacamole
og cremefraiche

99,-

159,299,-

Fritter
Serveres med chilimayo

49,-

Ostebræt
3 slags ost med tilhørende
valnøddeﬁgenkompot og
sprødt ølandshvedebrød

129,-

Sweet potato fries
Serveres med 3 slags mayo’er: Chilimayo,
bearnaisemayo og almindelig mayo

69,-

Snackbræt
med oliven, peanuts og cashewnødder

59,-

Salt And Vinegar fries
Serveres med almindelig mayo,
aioli og bearnaise mayo

69,-

Hummusbræt
med Hummus, oliven, urtehummus og
ølandshvede

69,-

1 person:
2 personer;

FREUNDES DRIKKEVARER

Kolde drikke

25cl/50cl

Freundes øl og vin

Hancock
Økologisk saft eller sodavand fra adelhardt
Hyldeblomst, solbær, hindbær, appelsin, æble, lemon,
Pilsner, Black Lager Classic
squash, hyldeblomstsoda
25,- / 49,Special øl
Hancock Sport-Cola
25,- / 49,- herslev Hvede 50cl
Coca Cola
Cola Zero
San Pellegrino

25,- / 49,25,- / 49,20,- / 39,20,- / 39,-

Carlsberg Nordic 33cl 0%

39,45,-

Rødvin, hvidvin el. Rosé

Acqua Panna
Husets Juice
Med Gulerod, lime, citron, æble og ingefær
Hjemmelavet smoothie
Med ananas, grønkål og dadler
Med Mango, ananas og banan
Med Jordbær, dadler og blåbær
Økologisk iste fersken eller lemon
Kande isvand til bordet

30,-

30,-

Månedens ﬂaske 33cl
(spørg din tjener)
Husets vin
Appassimento
Bobler

FREUNDES DRINKS
70,-

25cl / 50cl
30,- / 50,45,35,35,Glas/ﬂaske
45,-/185,55,-/249,59,-/300,-

Aperol Spritz / Espresso martini / White Russian / G&T
/ Mojito / Rom&Cola / Dark ‘n’ Stormy / Irish Coffee

FREUNDES DRIKKEVARER

Varme drikke
Espresso
Cafe Latte
FLAT WHITE
CORTADO
CAPPUCCINO
AMERICANO
FILTERKAFFE
ISKAFEE M. VANILJE EL. KARAMEL
FRAPPé M. VANILJE EL. KARAMEL
TE FRA PUKKA
Chai latte (Tigerspice)

20,35,30,25,- / 30,30,- / 35,25,25,35,45,25,35,40,-

SJÆLEVARMER
SPICY MOKKA M. CHOKOLADE, APPELSIN OG LIDT INGEFÆR
VARM CHOKOLADE
39,MED FLØDESKUM, SKUMFIDUSER OG HAKKET VALRHONA
CHOKOLADE
*HAVREMÆLK, LAKTOSEFRIMÆLK EL. EKSTRA SIRUP
5,-

Desserter
Konditorens kageskab
Spørg din tjener

20,- / 39,-

Belgisk vafel
69,Med sirup, frisk frugt, ﬂødeskum, karamel og
chokoladesovs

ENDNU MERE FREUNDE
… lidt ud over det sædvanlige
Varm-din-egen-aftensmad
… For 50 kr kan du få en portion mad med
hjem, lige til at varme selv, eller fryse ned og
gemme til i morgen!
.. Spørg din tjener om udvalget.

Freundes Morgenbord

Weekend og helligdage fra 10-14
… Få serveret den lækreste brunch til dig og
dine.
… I Table-sharing stilen får i en luksus
brunch til kun jeres bord.
… Prisen er 169,- for voksne og 129,- for børn
(op til 12 år).
… Se meget mere på vores hjemmeside.

TAKE AWAY

… Hele vores menukort gælder også togo
fra 10-20.30.

CATERING

… ﬁnd vores catering menukort på
vores hjemmeside eller skriv en mail til
catering@cafe-freunde.dk

KONTAKT

… Husk at bestille bord på 46134353
eller på vores hjemmeside
… Bestil take away på 46134353
Følg os på…
/freundedk
www.cafe-freunde.dk

/freundetrekroner

