DRIKKEVARER
FRISKPRESSET JUICE

0,45 l i Glas. Extra frugt eller grøntsager, spørge efter pris.
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Appelsin
Sommer Grøn: æble, kiwi, selleri, ingefær
Brændende Kærlighed: chili, rødbeder, gulerod, appelsin, broccoli
Kanin: æble, gulerod, ingefær, ananas
Grøn solnedgang: appelsin, mynte, hyldeblomst
Passion for motion: æble, ananas, passionsfrugt
Sprød Tranebær: æble, tranebær, citron, ingefær
Wannabe Mojito: æble, ingefær, mynte, lime
Den Røde Sky: jordbær, ananas, rødbeder, gulerod, ingefær
Grønne Goddess: spinat, gulerod, æble, selleri, agurk
Eksotisk dansk sommer: hyldeblomst, passionsfrugt, lime

FEDTFATTIGE MILKSHAKES

0,45 l i Glas. Extra frugt eller grøntsager, spørge efter pris.
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49 kr.

49 kr.

Jordbær, vaniljemælk
Hindbær, vaniljemælk
Mynte, vaniljemælk
Banan, vaniljemælk
Solbær, solbær, vaniljemælk
Blåbær, vaniljemælk
Mango, vaniljemælk
Chai, David Rio chai, vaniljemælk
Kokos, kokossirup, vaniljemælk
Choklade, Fairtrade chokoladepulver, vaniljemælk
Lakrids, vaniljemælk
Snickers, Fairtrade chokoladepulver, vaniljemælk, peanuts, karamel

Protein tilskud
21 kr.

COCKTAILS

VIN

Husets vin i glas eller flaske
Rødvin eller Hvidvin
60 / 270 kr.
Månedens Rødvin eller Hvidvin
80 / 390 kr.
Vi har stort udvalg af lækker vin
Spørger tjeneren efter vinkort

0,45 l i Glas. Extra frugt eller grøntsager, spørge efter pris.
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Mananas: mango, jordbær, hyldeblomst, ananas
Vanilla Raspberry: vanilje, hindbær, banan, hyldeblomst
Sweet & Sour: mango, solbær, hyldeblomst, lime
True Blue: blåbær, vanilje, hyldeblomst, ananas
Jordbær Rød: jordbær, ingefær, æble
Dansk Sommer: jordbær, vanilje, hyldeblomst
Skovbær Mix: hindbær, jordbær, solbær, blåbær, hyldeblomst, banan
Grøntsag: avocado, citron, æble
Tropejuice: passionsfrugt, mango, ananas, kokossirup, appelsin
Naturlig Skønhed: æble, spinat, agurk, blegselleri, avocado, mandler
Heartbeat: citron, rødbede, appelsin, æble, ingefær, gulerod

VARME DRIKKE

Vores varme drikke fåes også “to go”
og serveres med en lille ting til den søde tand.
Kaffe, filterkaffe
Refill, af filterkaffe
Italiensk americano, espresso fortyndet med vand
Espresso, enkelt / dobbelt
Espresso macciato, lidt mælk
Lille Caffe latte, enkelt shot / dobbelt
Stor Caffe latte, enkelt shot / dobbelt
Cappuccino, lille / stor
Caffe mocha, espresso med chokolade
Varm chokolade (med og uden flødeskum)
Iskaffe, espresso, vaniljemælk, valgfri sirup (Kun til kl.22:00)
Chai latte spicy, grøn/sort sukkerfri, (David Rio Chai)
The Pukka
Refill, af the
Varm saft (hyldeblomst, tranebær)

22 kr.
10 kr.
29 kr.
22 / 28 kr.
29 kr.
32 / 37 kr.
39 / 42 kr.
29 / 39 kr.
39 kr.
39 kr.
41 kr.
39 kr.
29 kr.
10 kr.
31 kr.

Øl

Med 3 cl. spiritus, hvis andet ikke er angivet.
Mojito: mørk rom, rørsukker, mynte, lime
Caipirinha: cachaça sagatiba, rørsukker, lime
Tom collins: gin, citronsaft, schweppes lemon, flormelis
Cosmopolitan: vodka, cointreau, tranebærjuice, lime
Moscow mule: vodka, lime, ginger ale
Butt naked in tahiti: amaretto, passionsfrugt, mælk,
annanas, rom, kokos
Maitai: amaretto, rom, ananas, appelsin, lime, citron, sukker
Strawberry daiquiri: lys rom, jordbær, jordbær sirup, lime
Bamble: gin, lemon juice, brombær likør, sirup

SMOOTHIES

65 kr.
60 kr.
65 kr.
65 kr.
60 kr.
65 kr.
65 kr.
65 kr.
60 kr.

Serveres fra fad eller på flaske
Carlsberg, fadøl
Carlsberg 1883, fadøl
Kronenborg 1664 Blanc, fadøl

VAND

Flaske Kildevand Aquador 0,5l
Coca Cola, Sprite, Zero, Fanta, Schweppes lemon,
Ginger ale sodavand
Saft, hyldeblomst, tranebær
Danskvand (med/uden citrus)

FRISKPRESSET SHOTS

Man - Lør til kl. 22:00 og Søn til kl. 21:00
Friskpresset i et slankt “shot” glas.
24 kr.
Ingefær, friskpresset ingefær
Æble, friskpresset ingefær, æble
Rødbede, friskpresset ingefær, rødbede

29 / 49 kr.
31 / 51 kr.
33 / 55 kr.
25 kr.
29 / 39 kr.
31 kr.
29 / 39 kr.

