FROKOST MENU
SERVERES INDTIL KL. 16.00

DE LETTE FRISTELSER SMØRREBRØD
VI ANBEFALER EN SNAPS HERTIL

GREEN VIBE’s FROKOST SALAT

55,-

RØDSPÆTTE

FÅ DEN MED MAJS PANERET INDERFILET AF ROKKEDAHL KYLLING

+35,-

FÅ DEN MED SÆSONENS PLANTEBØF & PESTO

+40,-

TØNDEMODNET SILD

SNOBRØDS HOTDOG

45,-

Årstidens friske salater, sprøde løg-croutons & høvlet grønt,
vinaigrette & lækkerier fra GV’s syltekrukker

Vores lækre gourmet hotdog, i hjemmelavet “snobrød” med
Danmarksmesterens bacon grilpølse hjemmelavet ketchup,
sennep, grov remo, syltede øko-løg, fritrede løg & syltede agurker

GRILLET SANDWICH

Vores egen brioche bolle med italiensk salami, rå løg, øko-ost
fra Naturmælk, urtepesto & hjemmerørt mayonnaise

NACHOS

Den mexicanske klassiker med gratineret øko-goudan fra Naturmælk
Serveret med vores egen spicy salsa & frisk øko-creme fraiche

FRISKBAGT BOLLE med øko-smør
FÅ DEN MED ØKO-OST

35,60,15,-

+10,-

MUH! BURGER

85,-

FÅ DEN MED ØKO-FRITTER & KOKKENS FARVORIT DIP

+20,-

KYKKELIKY! BURGER

85,-

FÅ DEN MED ØKO-FRITTER & KOKKENS FARVORIT DIP

+20,-

KOKOS/PEANUT CURRY

85,-

ß Fås som vegetar
Dansk kylling i sprød majspanade og øko-rasp. Ananas/mangochutney, syltede øko-agurker, chilimayonnaise & friske ærteskud

+5 KR

GV’s hjemmelavede kryddersild & pocheret æg
æble sauce tatar med kapers, løg & surt

LUN STEGT SILD

Gammeldags stegt sild i æble/sennepslage
rå Olsgård æggeblomme, syltet løg & karse

DET VARME MÅLTID
ß Fås som vegetar
Klassisk burger med Nordjysk oksebøf, ketchup,
syltet agurk, rødløg, hvidløgsmayonnaise, sød sennep & frisk salat

Paneret rødspætte med grov remoulade
frisk citron, citronpure & frisk dild

Vegetarisk & vegansk curry ret: Med danske græskar, kikærter & lime i kokos-/
penautsauce. Serveres med kogte øko-ris.

KOLDRØGET LAKS

+10 KR

Laks fra vores egen rygeovn med urtemayo
salat af spidskål, æbler, radise & sprød rugbrød

HØNSESALAT

+5 KR

med friske Karensminde æbler, honning, sennep,
stegte svampe, hjertesalat & sprød kyllinge skind

ØKO SVINEBRYST

Langtidstilberedt & grillet øko-svinebryst
med urtemayonnaise, æblechutney & svampe

BØF MED LØG

Grillet hakkedreng af Nordjysk Naturkød med
spejlæg, bløde- & ristede løg & hjemmesyltede asier

OKSE RULLEPØLSE

Rullet med sort peber & blommepure.
Pære/fennikel kompot, frisk pære & estragon

1 Stykke
50 KR*

2 Stykker
[ANBEFALET]

*+ merpris

90 KR*

ALLE FROKOSTRETTER
FÅS SOM TAKEAWAY

