- meget mere end en cafe
[ br(eakfast) + (l)unch ]

(minimum 2 personer
og indtil kl. 13)
Scrambled egg, bacon, brunchpølser,
Erslev pølse, mini croissant med
chokoladesauce, frisk frugt,
skyr med müsli, marmelade,
brød og smør 129,-

Hjemmebagt bolle med smør og marmelade, frugt...30,...glutenfri...40,Hjemmebagt bolle med smør og ost, frugt...40,...glutenfri...50,Hjemmebagt bolle med smør og Erslev pølse...40,...glutenfri 50,-

❤

#cafehygge

Hummus - hjemmelavet (uden mejeri) med et strejf af hvidløg, avocado, tomat, rødløg og salat
Kylling & Bacon, rødløg, semitørrede tomater, pesto og salat
Laksemousse m/dild, æblebåde, caviart og salat
Serrano-skinke, vesterhavsost, oliven, pesto og salat
Glutenfrit brød +15,Avocado +10,-

Frokostpris pr. stk. 89,Aftenpris (fra kl. 17) pr. stk. 109,-

Tapas Opsats

#cafeholmen

Herre Sandwich

...den hvor salaten er blevet væk
Oksesteg i strimler med karamelliseret løg, sesam, æblesennep
fra Sidinge, vesterhavsost og cornichoner
Frokostpris 109,- pr stk
Aftenpris (fra kl. 17) 129,-

Holmen's Burger

Salat +15,-

Minimum 2 personer og
kun ved særlige lejligheder ❤
3 forskellige slags kød/fisk/vegetar...
kokken bestemmer!
Frisk frugt, Ost fra Thise Mejeri,
brød og smør
Pris pr. person 160,-

#nykøbingmors
#visitmors

200 g hakkebøf, bacon, tomat, rødløg, cornichoner, salat i mild chilibolle, burgerdressing,
små ovnstegtekartofler med aioli
200 g. skiveskåret kold kylling, bacon, tomat, rødløg, cornichoner, salat i mild chilibolle,
burgerdressing, små ovnstegte kartofler med aioli
Pris pr stk: 139,-

Små ovnstegte
kartofler med
aioli...25,-

Ekstra bøf +30,Avocado +10,Ost +10,-

Holmen's Ikk så ringe endda
Pandestegt rødspættefilet, røget laks, tunmousse og rejer
på et stykke brød, lidt salat og rød dressing
Pr stk. 139,-

Den lille fisk

Pandestegt rødspættefilet pyntet med rejer og caviart på brød
med salat og rød dressing
Pr stk. 109,-

...ekstra
rødspættefilet +25,...ekstra
brød +5,-

...rødspættefileten er lidt gul, er det fordi den er vendt i æg, majsgryn og rismel...og er
derfor glutenfri - skal det være helt glutenfri skal det være med glutenfritbrød også +15,-

Steak

150 g steak med kryddersmør, salat, ristet brød med peberfrugtrelish og pesto
Pr. stk 159,-

Det' for
BØRN

Små ovnstegte
kartofler med
aioli...25,-

Hjemmelavet mini-pizza m. tomat og skinke
Pr. stk. 49,Nachos med cheddarost, creme fraiche & Salsa
Pr. portion 69,...tilkøb kylling +20,Fiskefilet med små ovnstegte kartofler
Pr. portion 69,Hjemmelavet børneis med marshmellows
Pr. portion 39,-

Snacks
Saltmandler...35,Oliven...25,Små ovnstegte kartofler
med aioli...45,Nachos med cheddarost,
creme fraiche og salsa
...69,-

Desserter
Hjemmelavet vanille-isparfait med frisk
frugt og sirup...49,Hjemmelavet lakrids-isparfait med frisk
frugt og sirup...59,(N.B. alkohol - Pure Lakrids shot)
Hjemmelavet gammeldags æblekage
med flødeskum...39,...og så har vi lækkerier i kølemontren
med bl.a. flødeboller fra
Chokoladekurven i Thisted

Da vi gerne vil kræse lidt om maden
og vi laver det meste fra bunden, kan der
forekomme ventetid - og vi lover det er ventetiden
værd og vi skynder os
alt det vi kan ❤

Information om indhold af allergene
ingredienser i vores retter kan fås
ved henvendelse til personalet

