HVEM ER VI

Hos Café Kaffeblomst bliver du mødt med en følelse af
varme, hygge og vores kendte hjemmelavede smørrebrød,
sandwich og kager. Vi gør os rigtig umage for at du føler dig
velkommen og har det hyggeligt i vores hjemmelige
omgivelser og hyggelige indretning.
Alle vores møbler har vi enten fået foræret med kærlighed
eller vi har købt dem og samtidig fået historierne om hvem
møblerne har tilhørt og hvor de har stået før. På samme
måde er vores malerier og billeder kommet til vores café
båret af kærlighed og historier.
Vi har f.eks. fået Danmarks ældste biografstol doneret af
Nina der også har doneret et af hendes flotte malerier til
Caféen.
Per Tærsbøl og Helge Mørdrup Jensen har doneret talrige
billeder af det gamle Espergærde som hænger på væggen
på vej ned i kælderen.
Det er den stemning du træder ind i, når du kommer til
Café Kaffeblomst.
Vi byder dig derfor hjerteligt velkommen til vores dejlige
Café Kaffeblomst

Åbningstider :
Mandag-torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

09:00 – 18:00
09:00 – 22:00
09:00 – 16:00
efter behov

Vores menu

Vores menu

Hele dagen

Mellem kl. 09:00 – 15:00

Hjemmebagt bolle med smør
og marmelade
Hjemmebagt bolle med smør,
ost og marmelade

Brunch, få en bestillingsseddel

35,00

Toast med skinke og ost

55,00

Bagels med
kylling og bacon
skinke og ost,
hønsesalat
tun
røget laks

65,00
65,00
65,00
65,00
70,00

25,00
85,00

Skyr med frugt og drys

45,00

Diverse smørrebrød
(se vores montre)
take away (få en bestillingsseddel)

60,00
35,00

Tartar

115,00

Croissant med hj. lavet hønsesalat

85,00

Frikadeller m/rugbrød

85,00

Salater m/hjemmebagt brød

Rejemad på ristet brød

85,00

Vegetarisk med semidried tomater, syltet
rødløg, æble, agurk, blåbær, oliven
og sennespdressing
85,00

Hj. hønsesalat på ristet brød

85,00

Røget laks på ristet brød

95,00

Kylling, bacon, semidried tomater, agurk,
karse og karrydressing
105,00

Clubsandwich

125,00

Pariserbøf

135,00

Tun, kapers, oliven, agurk, purløg, feta
og hvid dressing
105,00

Stjerneskud a la Kaffeblomst

135,00

Røget laks, syltede rødløg, blåbær, æble,
agurk, dild og sennepsdressing
105,00

Februar 2022

Røræg med bacon og brød

Cæsarsalat, romainesalat, kylling,
parmesanost brødcroutoner
og cæsar dressing

105,00

Smørstegt fiskefilet m/remoulade
Smørstegt fiskefilet m/rejer og mayo

85,00
95,00

Frokosttallerken
med sild, æg og rejer, hjemmelavet
hønsesalat med bacon, roastbeef, ost
samt brød og smør
165,00

Ring gerne og hør hvad vi har den pågældende
fredag.

DRIKKEVARER
Cafe latte
Cafe latte stor
Dobbelt espresso
Americano
Capuccino
Capuccino stor
Cortado
Ekstra shot
Filter kaffe kop
30,00
Is latte

/ krus

The, se udvalget på disken
Chai latte
Varm chokolade

45,00
50,00
35,00
40,00
45,00
50,00
40,00
5,00
25,00 /
50,00
30,00
50,00
45,00 / 50,00

Søbogaard
35,00
Sodavand
30,00
Sodavand stor
50,00
Isvand glas
10,00
Isvand kande
25,00
(gratis ved køb af andre drikkevarer)
Nordic
40,00
Wiibroe øl
35,00
Lille fadøl 0,25 alm. / lux.
35,00 / 45,00
Mellem fadøl 0,50 alm. / lux. 50,00 / 60,00

Vin pr. glas
Vin pr. Flaske
Snaps/baileys den fornuftige
Snaps/baileys lad bilen stå
Cognac 4 cl
Irish coffee 2 cl
Irish coffee dobbelt 4 cl
Gin/tonic, rom/cola, vodka/juice
dobbelt drink
Aperol spritz
Mojito

60,00
225,00
30,00
50,00
60,00
60,00
75,00
60,00
75,00
75,00
75,00

HVER FREDAG AFTEN
Fredag holder vi åbent til kl. 22:00
hvor vi serverer en varm ret fra kl. 17:00.
Vi veksler mellem 4 retter:
Flæskesteg med brun sovs, kartofler og
hjemmekogt rødkål
kr. 155,-

ANDET
Vi anbefaler du reserverer bord hvis du ønsker at besøge
os om fredagen, især i vinterhalvåret, da vi har begrænset
antal pladser.
Du har mulighed for at holde dit næste arrangement i vores
hyggelige café til
(f.eks. barnedåb, konfirmation, bryllup, fødselsdag, gravøl,
generalforsamling, fest, julefrokost, osv.).
Kontakt os for nærmere info på telefon 93 100 112.
Vi modtager gerne selskaber på op til ca. 45 personer.
Da vi ønsker at fremstå med en klassisk indretning, ønsker
vi også at bevare traditionerne med vores mad, så vi
tilbyder helst retter fra det klassiske køkken.
Kom forbi og tag en snak med os.

Klostergryde a la Kaffeblomst
kr. 155,(mørbrad med cocktailpølser, bacon,
peberfrugter, tomat og piskefløde, serveres
med ris og grønne ærter)
Wienerschnitzel med hele svineriet kr. 195,Stegt flæsk med persillesovs 5 stk. kr. 155,Stegt flæsk med persillesovs 8 stk. kr. 185,-
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Også som take a way,
Kan også leveres mod et gebyr.

Vestertorv 14, 3060 Espergærde
Telefon: 93 100 112.
www.kaffeblomst.dk
Følg os på Facebook

