STJERNESKUD

144,-

FISKETALLERKEN

144,-

håndpillede Læsø-rejer og asparges,
ovnbagt laks m/urtedressing,
tunmousse, fiskedelle m/rørt remoulade.
Dertil 2 slags brød og smør

REJEMAD

119,-

138,-

109,-

KYLLINGEBURGER

109,-

briochebolle m/ 100g ovnstegt happy chicken
m/rosmarin, salat, chilimayo,
hjemmelavet coleslaw og sylt. agurk.
Serveres med pommes frites og chilimayo
Happy chicken er: 100% dansk velfærdskylling opdrættet
uden brug af antibiotika
Ekstra kyllingefilet + 38,-

vælg imellem rørt remoulade, rugbrød og smør
eller pommes frites m/ketchup og remoulade + 20,-

FYLDT BAGT KARTOFFEL

138,-

hjemmelavet hakkebøf (180g) m/bacon, salat,
tomat, agurk, løg og hjemmelavet dressing
+ ost 5,- + ekstra bacon 8,Serveres med pommes frites og chilimayo
Ekstra hakkebøf: + 50,-

109,-

vælg imellem rørt remoulade, rugbrød og smør
eller pommes frites m/ketchup og remoulade + 20,-

HJEMMELAVEDE FISKEDELLER

138,-

briochebolle m/ hjemmelavet hakkebøf (180g),
hjemmesyltede rødbeder og agurkesalat,
ketchup, remoulade, masser af brun sovs og bløde løg
Serveres med pommes frites og chilimayo
Ekstra hakkebøf: + 50,-

1 gammeldags modnet marineret sild og hjemmelavet
chili-sild dertil kogt æg, karrysalat, rugbrød og smør

PANDESTEGTE RØDSPÆTTEFILETER

BACONBURGER

BØFSANDWICH

håndpillede Læsø-rejer på ristet grovtoast, mayonnaise
og blancheret grøn asparges

SILDETALLERKEN

MEXICAN BURGER
hjemmelavet hakkebøf (180g) m/ost, salat, rødløg,
jalapenos, hot salsa og hjemmelavet dressing
Serveres med pommes frites og chilimayo
Ekstra hakkebøf: + 50,-

1 hvidvinsdampet og 2 pandestegte rødspættefileter,
håndpillede Læsørejer, grøn blancheret asparges og
hjemmelavet dressing

138,-

m/hjemmelavet urtedressing, lun kylling
og bacon på bund af salat

POMMES FRITES

138,-

30,-

m/ ketchup og mayo

MØLLERS SALAT

114,-

mixed salat m/melon, bær, edamamebønner, feta,
cayenneristede græskarkerner dertil hjemmebagt brød,
krydderolie og citron

SALAT M/ LUN KYLLING OG BACON

128,-

dertil hjemmebagt brød, smør og hjemmelavet mild
karrydressing

MIXED SALAT M/ OVNBAGT LAKS

128,138,-

bagt kartoffel med fyld af stegte grøntsager,
svampe og hvidløg
Dertil agurkerelish, hummus og gnavegrønt

TUN SANDWICH
salat, grøn blancheret asparges,
hjemmelavet urtedressing
m/pommes og hjemmelavet chilimayo

vælg mellem:

1 RØDSPÆTTEFILET

dertil hjemmebagt brød og hjemmelavet urtedressing

VEGANSK TALLERKEN

BØRNEMENU

1 FISKEDELLE
3 SMÅ FRIKADELLER
1 KYLLINGESPYD
Dertil pommes frites og gnavegrønt

119,+20,-

CLUBSANDWICH

119,-

salat, lun kylling og bacon, rødløg, frisk ananas og hjemmelavet
mild karrydressing
m/pommes og hjemmelavet chilimayo
+20,-

FISKEBURGER
Briochebolle m/salat, 1 pandestegt rødspættefilet,
håndpillede Læsø-rejer og hjemmelavet dressing
m/pommes og hjemmelavet chilimayo +20,-

128,-

CAFÉ MØLLER

59,-

CAFÉ MØLLER

60 48 04 00

Køkkenets åbningstider
Søndag - Torsdag: 11.00 - 19.00
Fredag - Lørdag:

11.00 - 20.00

Højsæson:

11.00 - 21.00

Havnegade 7
9850 Hirtshals
Følg os på:
www.cafemøller.dk

