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Caféen der ånder af hygge og god atmosfære
”I vores caféer skal man føle sig velkommen.”
Café Kridt byder dig velkommen i vores hyggelige og afslappede rammer.
Du skal være velkommen til morgenkaffen. Du skal føle dig velkommen til frokost,
med veninderne, med barnevognen, sammen med dine børn eller til en øl og en
burger med gutterne.
Du skal sådan set bare føle dig godt tilpas – barn som voksen.
Vi lægger vægt på god kvalitet, gode priser, store portioner og en fantastisk oplevelse. Det er en selvfølge, at vi på Café Kridt anvender friske råvarer af højeste
kvalitet, og på vores menukort finder du retter for enhver smag.
Har du andre ønsker, end du finder på menukortet, så spørg endelig betjeningen,
der vil gøre sit bedste for at opfylde dine ønsker.
Vi håber, du vil nyde dit besøg og snart komme igen.
De bedste hilsner dit Kridt-team

Vi siger hjertelig velkommen og glæder os til at hygge om jer.
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MORGENMAD OG BRUNCH
(SERVERES TIL KL. 13.00)

Kridts morgenbolle
Serveres med pålæg, ost, marmelade og frisk frugt.

89,-

Kridts populære brunch
Stegte pølser, røræg, bacon, ost, pålæg, yoghurt med müsli,
pandekage med sirup, frisk frugt og lidt sødt

139,-

Kridts vegetarbrunch
Falafel, røræg, bruchetta, youghurt med müsli, ost,
rødgrød med fløde, pandekage med sirup,
frisk frugt og lidt sødt

139,-

Kridts luksusbrunch
Stegte pølser, røræg, bacon, ost, pålæg, yoghurt med müsli,
rødgrød med fløde, bruchetta, cremet tun, pandekage med sirup,
frisk frugt og lidt sødt

169,-

Vores morgenmad serveres med kuvertbrød og smør, samt kaffe eller the.
Ekstra tilvalg til din
Røræg og bacon
2 brunch pølser
Rødgrød med fløde
Youghurt med müsli
Bruschetta
2 pandekager m. sirup
Nøddecreme
Cremet tun
Laks
Glutenfri brød

morgenmad og brunch
25,20,20,20,Alder har ingen betydning. med mindre
20,man er en ost... Billie Burke
25,15,20,30,20,-

Vælg en specialkaffe til din brunch 20,-
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KRIDTS SNACKS OG LETTE RETTER
- OGSÅ GOD SOM FORRET

Snackkurv
Smag vores lune snackkurv med stegte cheeseballs, løgringe,
chickennuggets, sprøde french fries, bådkartofler og hvidløgsflutes.
Hertil serveres vores populære sour cream.

99,-

Nachos
Sprøde tortillachips gratineret med smagfuld cheddar og mozarellaost.
Serveres med salsa, avokadocreme og sour cream.

84,-

Nachos med kylling
Sprøde tortillachips med stykker af kyllingebryst gratineret
med smagfuld cheddar og mozarellaost. Serveres med salsa,
avokadocreme og sour cream.

99,-

Kridts french fries
Sprøde og krydrede french fries serveret med vores
populære sour cream og ketchup.

49,-

Gratineret hjemmelavet hvidløgsbrød
Sprødt ovnbagt hvidløgsmarineret baguette, gratineret med en
smagfuld cheddar- og mozzarellaost. Hertil serveres Kridts
hjemmelavede tzatziki og en frisk lille blandet salat.

69,-

Enhver der siger, at kun solskin bringer lykke
har aldrig prøvet at danse i regnen

Ekstra:
Dressing
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KRIDTS FROKOSTRETTER
Kridts hjemmelavede omelet
Nyd en fyldig hjemmelavet omelet med sprød bacon,
ristede champignons og friske rødløg. Hertil serveres en blandet salat.
Vælg din omelet med kylling eller rejer for kun 20,- ekstra.

119,-

Kridts tortilla med kylling
Pandekage med let krydret kylling, peberfrugt, rødløg, gratineret
med ost, toppet med jalapenos, salsa, sour cream og avocadocreme.
Hertil serveres en blandet salat.

119,-

Vegetar tortilla
Pandekage med fyld af bønner, kikærter, peberfrugt,
rødløg, gratineret med ost, toppet med jalapenos, salsa,
sour cream og avocadocreme.
Hertil serveres en blandet salat.

119,-

Kridts stjernekaster
På en sprød salatbund med paneret fiskefilet, skiver af
røget laks og saftige rejer serverer vi køkkenets
stjernekaster på let ristet brød smurt med kryddermayo

149,-

Kridts frokoststeak
150 gram mør, grillet oksefilet, toppet med
hjemmelavet kryddersmør. Serveres med blandet salat,
french fries og kryddermayonnaise.

135,-

Rugbrødsandwich med hønsesalat
Ristet rugbrød med hønsesalat, syltede rødløg,
friskblandet salat og tomat

89,-

Rugbrødsandwich med cremet tun
Ristet rugbrød med cremet tun, syltede rødløg, friskblandet salat og tomat

89,-
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SALATER

- FORTÆL OS GERNE, HVIS DU ØNSKER BRØD TIL DIN SALAT

Vegetarsalat med falafel
Sprød kålsalat med lune falafelkugler, køkkenets syltede rødløg,
agurker, sorte oliven, tomater og artiskokhjerter. Serveres med
vores hjemmelavede tzatziki.

99,-

Cæsarsalat
Lun og let krydret grillet kylling på en bund af friskblandet salat
vendt i Kridts cæsardressing, agurker, tomater, rødløg toppet
med parmesan og hjemmebagte hvidløgscroutoner.

99,-

Tunsalat med rejer
Hjemmelavet cremet tunmousse, serveret på en bund af sprød
friskblandet salat, agurker, tomater, køkkenets syltede rødløg,
milde syltede chili, oliven og hjemmelavet vinaigrette. Toppet med rejer.

109,-

Laksesalat med valnødder
Skiver af røget laks på en bund af friskblandet salat, agurker, tomater,
sprøde valnødder, artiskokhjerter, køkkenets syltede rødløg
og hjemmelavet vinaigrette.

119,-

Los Fiskos, Los Salatos, Los Kotelettos,
Los Vinos Blancos, Los Coca Colos
Yvonne Jensen

Ekstra:
Sprøde french fries med ketchup
Dressing
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KRIDTS SANDWICH OG BAGELS
VÆLG OM DU ØNSKER VORES GRÆSKARKERNEBOLLE ELLER BAGEL

Sandwich med laks
Røget saftig laks med friskblandet salat, køkkenets syltede
rødløg, agurker og tomater med et pift af vores hjemmelavede pesto.

125,-

Sandwich med grillet kylling
Saftig, let krydret kylling, sprød bacon, friskblandet salat,
tomater, agurker, køkkenets syltede rødløg og hjemmelavet karrydressing.

99,-

Vegetarsandwich
Lune hjemmelavede falafelkugler med en friskblandet salat, tomater, agurk,
syltede rødløg og syltede agurker. Serveres med vores
hjemmelavede tzatziki.

99,-

Sandwich med tun
Hjemmelavet cremet tunmousse med friskblandet salat,
tomater, agurker og køkkenets syltede rødløg.

99,-

Sandwich med rejer
Saftige rejer med friskblandet salat, tomater, agurker og
køkkenets syltede rødløg. Serveres med vores avokadocreme på toppen.

99,-

Baguette
Lys baguette med kryddermayo, smeltet ost, hamburgerryg,
rødløg, agurk og tomat. Serveres med sprøde french fries og ketchup

79,-

Ekstra:
Sprøde french fries med ketchup
Glutenfri brød
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KRIDTS BURGER

ALLE VORES BURGERE SERVERES I EN LUN RUSTIK BOLLE ELLER BRIOCHE

Kridtburger
Saftig stor hakkebøf, ost, bacon, friskblandet salat, tomater, agurker,
rødløg og køkkenets hjemmelavede agurkesalat.
Hertil serveres sprøde french fries med kryddermayo

119,-

Kyllingeburger
Skiveskåret kyllingebryst gratineret med smagfuld ost, sprød bacon,
friskblandet salat, tomater, agurker, rødløg og køkkenets
hjemmelavede agurkesalat.
Hertil serveres sprøde french fries med kryddermayo.

119,-

Spicy Kyllingeburger
Skiveskåret kyllingebryst gratineret med smagfuld ost, sprød bacon, et
pift af chilipuver og jalapenos, friskblandet salat, tomater, agurker,
rødløg smurt med salsa og sour creme.
Hertil serveres sprøde bådkartofler med salsa

119,-

Monsterburger
Med 500 gram hakket oksekød!
Vælg selv hvilken variant du ønsker
Hertil serveres sprøde french fries med kryddermayo

179,-

MONSTERBURGER
Spis op og vi kvitterer
med en gratis
isdessert
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KRIDTS BURGER

ALLE VORES BURGERE SERVERES I EN LUN RUSTIK BOLLE ELLER BRIOCHE

BBQ burger
Saftig stor hakkebøf med cheddar- og mozzarellaost i lag med
sprød salat, syltede agurker og sprøde løgringe. Smurt med røget
BBQ sauce og sour cream.
Hertil serveres sprøde bådkartofler med BBQ sauce

125,-

Græsk burger
Saftig krydret hakkebøf med smagfuld salatost, friskblandet sprød salat,
tomater, agurker, rødløg og vores hjemmelavede tzatziki.
Hertil serveres sprøde bådkartofler med kryddermayo

125,-

Mexicansk burger
Saftig stor hakkebøf let krydret med chili, gratineret med ost, sprød bacon,
friskblandet salat, tomater, agurker, rødløg og jalapeños.
Smurt med salsa og sour cream.
Hertil serveres sprøde bådkartofler med avocadocreme

125,-

Bøfsandwich (serveres i en sesambolle)
Saftig stor hakkebøf med ketchup, remoulade, sennep,
rødbeder, syltede agurker, brun sauce og ristet løg.
Hertil serveres sprøde french fries med brun sauce

125,-

Ekstra:
Dressing
Glutenfri brød
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KRIDTS AFTENRETTER
(SERVERES FRA KL. 16.30)

Kridts hakkebøf
Saftig hakkebøf, ærter, french fries og bearnaise
Ekstra bøf +40,-

119,-

Pasta med laks
Cremet pasta med skiver af røget laks i en fyldig flødesauce
med frisk spinat.

159,-

Pasta med kylling
Smagfuld pasta med saftige stykker af kylling i cremet flødesauce
med sauterede perleløg, sennepskorn og champignon,
krydret og toppet med ristet bacon.

149,-

Kridts hjemmelavede chili con carne
Hjemmelavet klassisk chili con carne med kødsauce af mørt oksekød
og brune bønner. Vi serverer denne ret med lune ris, sprøde
tortillachips og cremefraiche.

139,-

Kridts hjemmelavede Tikka Masala
Lækre møre stykker af kylling & grillede grøntsager i sauce af kokosmælk,
serveres med lune ris. En fantastisk ret med smag og duft.

139,-

Man kan ikke leve godt, Elske godt, Sove godt,
Uden at spise godt
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DESSERTER OG KAGER
Lune Kridt pandekager
Serveres med vaniljeis, flødeskum, frisk frugt og chokoladesauce.

65,-

Belgisk vaffel
Lun og sprød. Serveres med vaniljeis, flødeskum,
frisk frugt og chokoladesauce.

65,-

Bananasplit
Banan med vaniljeis, flødeskum, chokoladesauce og nødder

65,-

Isdessert med rutebiler
Vanilleis, flødeskum, knuste rutebiler og chokoladesauce

59,-

Isdessert med krydderkiks
Vanilleis, flødeskum, knuste krydderkiks
og hindbærsirup

59,-

Gammeldags æblekage
Klassisk dessert med æblegrød lagt lagvis med makroner
og æblekagerasp. Toppet med flødeskum

59,-

Chokoladekage
Lun chokoladekage. Serveres med vaniljeis, flødeskum,
frisk frugt og chokoladesauce.

59,-

Piratdessert (Kun for børn)
Kridts lune pandekager med vanilleis, frisk frugt, flødeskum og chokoladesauce

39,-

Isdessert (Kun for børn)
2 kugler vanilleis, pyntet med flødeskum, chokoladesauce og skumfiduser

29,-

Okay.. Så bare et lille stykke…
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KAPTAJN KRIDT

VIL DU MED PÅ SKATTEJAGT?
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BØRNERETTER
(TIL BØRN UNDER 12 ÅR)

Børnebrunch
Stegte pølser, røræg, sprød bacon, nøddecreme, en pandekage,
frisk frugt og lidt sødt

59,-

Børne french fries
Lille kurv sprøde french fries serveret med ketchup.

29,-

Børnenachos
Lune nachos gratineret med smagfuld cheddar- og mozzarellaost.
Serveres med ketchup og vores populære sour cream. Med kylling +20,-

39,-

Mini burger
Sesambolle med kryddermayo, salat og hakkebøf. Serveres med agurkestave,
sprøde french fries og ketchup

59,-

Nuggets
Sprøde chickennuggets. Serveres med agurkestave,
sprøde french fries og ketchup

59,-

Kyllingespyd
Serveres med agurkestave, sprøde french fries og ketchup

59,-

Falafler
Sprøde falafelkugler. Serveres med agurkestave,
sprøde french fries og ketchup

59,-

Fiskefilet
Sprød fiskefilet. Serveres med agurkestave, sprøde french fries,
ketchup & remoulade

59,-

Pirattallerken til børn under 4 år
Du får en lille tallerken og gaffel og må stjæle fra
alle de andre ved dit bord
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KAFFEBAREN
Filterkaffe
Med genopfyldning

25,-

The med genopfyldning af varmt vand
Spørg betjeningen om vores spændende udvalg fra Fam. Carstensens tehandel

29,-

NESPRESSO KLASSIKERE

Espresso
Espresso double
Americano
Cappuccino
Café au lait
Latte Macchiato
Powerlatte (Latte Macchiato med et ekstra skud espresso)

29,39,34,36,36,39,45,-

Alle Nespresso klassikere kan laves koffeinfri

NESPRESSO MED SMAG

Latte Macchiato med vanilje
Latte Macchiato med karamel

NESPRESSO ICED

Iced
Iced
Iced
Iced

latte Macchiato
latte Macchiato med vanilje
latte Macchiato med karamel
Bailey latte

45,45,-

39,45,45,65,-

”Når kaffen er god, er alting godt”…
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VARME DRIKKE
Chai latte
Chai Espresso
Fås også som sukkerfri

39,45,-

Chokochok
Varm kakao, espressoshot, toppet m. flødeskum

39,-

Varm kakao
Med flødeskum og chokoladesauce

36,-

Varm kakao
Med flødeskum, skumfiduser og chokoladesauce

39,-

Lumumba
Varm kakao, 2 cl. cognac, toppet med flødeskum

65,-

Irish Coffee
Kaffe, brun farin, 2 cl. whiskey, toppet med flødeskum

65,-

Bailey latte
Latte Macchiato, 2 cl. Bailey, toppet med flødeskum

65,-

Cafe_Kridt_Menu_juni_2020.indd 15

02.07.2020 08.04

CAFÉ KRIDT SPECIALITETER
Iskakao kold
Kold kakaomælk, vaniljeis, flødeskum og chokoladesauce

45,-

Iskakao varm
Varm kakao, vaniljeis, flødeskum og chokoladesauce

45,-

Iceblended coffee
Iceblended kakao med mint
Iceblended kakao med kokos

45,45,45,-

Smoothie med banan, jordbær og appelsinjuice
Smoothie med eksotiske frugter og æblejuice
Ananas, papaya, melon, vindruer, mango og kiwi

39,39,-

Milkshake med jordbær
Milkshakes med kakao/banan

49,49,-
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KOLDE DRIKKE
Coca Cola, Cola Zero, Schweppes Lemon,
Carlsberg Sport, Fanta og mineralvand m. brus

32,- / 39,- / 49,-

Isthe m. hyldeblomst

39,-

Juice æble eller appelsin

15,- / 25,-

Økologisk saft fra Søbogaard
Spørg betjeningen om sæsonens spændende udvalg
Isvand, pr. glas / kande
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ØL OG VIN
Carlsberg Pilsner
Tuborg Classic
1664 Kronenbourg
Grimbergen Double
Sæsonens specialøl (Spørg betjeningen om sæsonens udvalg)
Carlsberg Nordic Alkoholfri

36,- / 49,- / 59,36,- / 49,- / 59,54,54,54,36,-

Husets rødvin 1 glas
Vinen har en god balance, rund og blød og en intens farve

49,-

Husets hvidvin 1 glas
En frisk og mild vin med noter af tropiske frugter

49,-

Husets rosévin 1 glas
Let og sød med noter af hindbær, jordbær, mandarin og blomster

49,-

Vin serveres med et glas isvand
Se også vores spændende vinhylde
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COCKTAILS
Gin Hass
Gin, Schweppes Lemon, mangosirup

65,-

Pina Colada
Malibu, ananasjuice, fløde, kokossirup

65,-

Strawberry Daiquiri
Rom, jordbær, æblejuice, limesirup

65,-

Cafe_Kridt_Menu_juni_2020.indd 19

02.07.2020 08.04

Husk
Take
Away
viKridt
laver
Hos Café
kan du
også fåogså
vores retter
som take away
TA
ake A
away

Åbningstider
Åbningstider
Man
- tors.
- 22.00
Café
Kridt09.30
Man
- tors.
09.30 - 22.00
Fredag
- 23.00
Storetorv 1 – 09.30
6200
Aabenraa
Fredag
09.30
- 23.00
Lørdag
10.00
- 23.00
Gravene
17
–
6100
Haderslev
Lørdag
10.00
- 23.00
Søndag
10.00
– 21.00
Telefon 73630005
10.00 - 17.00
Søndag
www.cafekridt.dk
Følg os på facebook
og instagram
og få
Storegade
22 · 6200
Aabenraa
spændende
nyheder
og
gode
Gravene 17 · 6100 Haderslev
ideer til jeres6næste
besøg…
Storegade
· 6270
Tønder
Telefon 73 63 00 05
www.cafekridt.dk
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