#CafeFoderbrættet
@naturamadk

MENU
Hjemmebagt bolle med øko smør
serveres med enten Vesterhavsost, øko spegepølse eller hjemmelavet ”nutella”

25 kr.
YoghurtBowl
med frugt & hjemmelavet knas

25 kr.
GrøntsagsBowl
med perlebyg, æble & hjemmelavet dressing af lokale ramsløg

45 kr.
+ pulled pork af glad Pilegårdsgris 35 kr.
+ kylling fra Allégården 35 kr.
+ varmrøget laks 40 kr.

Grillet toast
af hjemmebagt hvedebrød, sød sennep, Hr. Nielsen skinke & Vesterhavsost

45 kr.
+ grøn salat med vinaigrette 10 kr.
+ spejlet øko æg 10 kr.

Pulled pork sandwich
med glad Pilegårdsgris & kålslaw

65 kr.
Frokosttallerken
serveres med 2 slags brød & smør
Christians Ø sild
Æg & urtemayo
Hønsesalat, bacon & syltet rødløg
Hjemmelavet leverpostej & rødbede

85 kr.
+ 2 slags ost, sødt & sprødt 35 kr.
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FODERBRÆT
for de mindste

Andemad - Hjemmebagt rugbrød & børnebolle med smør
Kattens godbid - Fiskefrikadelle & remo
Løvegodter - Leverpostej & agurk
Ulvesnack - Mild salami
Muselækkerier - Mild ost i stave
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Egernguf - Nødder & tørret frugt
Bjørnehapser - Yoghurt med honning & knas
Kaninens livret - Rå grøntsagssnacks
Abemad - Frisk frugt
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3 slags - 35 kr.
4 slags - 40 kr.
5 slags - 45 kr.
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VARME DRIKKE
KAFFE

THE

Zozocial kaffebønner

fra Tea Time & Aura i Svendborg

Svendborgensisk risteri
– bæredygtig, økologisk & håndristet

20 kr.

Sort kaffe 20 kr.

Husets Earl Grey
Sort the fra Kina og Indien
med naturlig Bergamotte olie

Espresso, enkelt/dobbelt 20/30 kr.
Americano 25 kr.

Tante Paulas yndlingste

Café Latte 39 kr.

Grøn the med naturlige olier fra oranger,
citroner & Bergamotte

Cappucino 39 kr.

HoneySuckle Rose

Cortado 35 kr.

Honeybush med roser, oranger,
solsikkeblade samt kvædearoma

Vælg mellem komælk eller havredrik

Den Hvide Engel

KAKAO

Hjemmelavet
- kan nydes kold eller varm 30 kr.

Hvid og grøn the med rosenknopper,
citrongræs og vanilje

+ flødeskum eller skumfiduser 5 kr.

”JEG MÅ GODT I DAG” KORTET
Alle kager er lavet fra bunden i Café Foderbrættet

Banankage 15 kr.
Cookie 15 kr.
Brownie 15 kr.
+ Skarø vaniljeis 10 kr.

Den uden gluten 20 kr.
Skarø is 30 kr.
Flere varianter, 100 ml
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KOLDE DRIKKE
ØL

LÆSKEDRIKKE / VAND

Sol over Sundet
- Svendborg Bryghus

Naturfrisk sodavand

Lokal, lys & frisk - 50 cl, 4,9% vol.

Flere varianter.
Lokal & økologisk - 25 cl

55 kr.

20 kr.

Odense Pilsner

Nybro Most
Æble eller æble/jordbær
Fynsk & skidegod - 25 cl

Harmonisk & frisk - 33 cl, alc. 4,6% vol.

30 kr.

20 kr.

Odense Classic
Fyldig & kraftig maltsmag - 33 cl, alc. 4,6% vol.

Hjemmelavet saft

30 kr.

Råvarer efter årstiden - 20 cl

10 kr.

Albani Odense 1859

NATURAMA vand

Toner af karamel & perfekt sammen med mad
- 33 cl, alc. 5,2% vol.

Lige til at fylde op, når den er tom – 50 cl

30 kr.

15 kr.

Don’t Worry Brown Ale
- Svaneke Bryghus
Økologisk, mørk & frugtig. 50 cl, alc. >0,5% vol.

55 kr.

VIN
Husets vin
Rød eller hvid, 187 ml

50 kr.
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