
Velkommen til
Cafe Hvidesohus

BESTIL OG BETAL

VED DISKEN!

Skal din virksomhed 

holde f.eks. 

salgsmøde, team building 

eller lign.?

Så kontakt os, vi arrangerer gerne 

dit møde inkl. forplejning samt 

evt. aktiviteter. 

Læs mere om det på: 

SAGNLANDET.DK/CAFE

Menukort

DET HISTORISKE HVIDESØHUS
Det smukke ny-restaurerede 
bindingsværkshus fra 1700-tallet ligger lige i 
smørhullet med udsigt over Båldalen, kig til 
Kongehallen samt jernalderlandsbyen og er 
det perfekte sted til din pause. 

I gamle dage fungerede Hvidesøhus som 
smugkro for områdets landbefolkning. I dag 
danner den rammerne om Sagnlandets 
café. 

ET BREDT UDVALG
Hvidesøhus kan tilbyde et udvalg af 
hjemmelavede kolde og varme frokostretter, 
der tager udgangspunkt i historiske retter fra 
starten af 1900-tallet, Mormor-mad med et 
tvist af det 21-århundrede. Men vi har også 
lækre to go sandwich, som du kan tage med 
dig ud i området.

Er du bare lidt lækkersulten eller tørstig? Så 
kan vi også tilbyde et udvalg af både kolde 
og varme drikke til store og små gæster. Eller 
hvad med en hjemmebagt kage og kop 
varm økologisk kaffe elle måske en is?

ÅRSTIDENS RÅVARER
Som i de gode gamle dage forsøger vi at 
bruge årstidens råvarer i vores køkken. Det er 
godt for dig og miljøet og giver god smag, 
fordi vi bruger råvarerne når de smager 
allerbedst. Vi går op i økologi når det giver 
mening. Vi udvikler os hele tiden, og lægger 
os i selen for at kunne gøre alle gæster 
glade, derfor vil der også altid være en 
vegetar ret, vi har 
plantemælk 
på køl og 
glutenfri 
kage. 

HVIDESØHUS I 1700-TALLET

HVIDESØHUS I 2019



Menukort Drikkevarer
FROKOST RETTER
Vildtpølser med kartoffelsalat ...........................................................99,-

Vildt-pølser (2 styk per portion) og kartoffelsalat lavet på nye danske 
kartofler med spidskål, syltede rabarber, ærter og mormordressing. 
Pølserne er lavet på vildtkød (vildsvin/krondyr) bacon og ramsløg.

Kikærtebøffer med kartoffelsalat (vegansk) .................................99,-

Sandwichs, hjemmesmurte med lækkert fyld .............................69,-

• Skinke og ost
• Kylling og bacon
• Røget laks
• Vegetar frikadelle

Fiskefrikadeller på rugbrød .................................................................79,-

Lune fiskefrikadeller med hjemmerørt remoulade og frisk råkost

Wienerpølser med brød, 2 stk ............................................................59,-

Klassisk økologiske wiener-pølser (2 stk) med brød. God og rund smag 
med en forsigtig kant uden at være for kraftfuld.

Ostemad, smør-selv m. smør og sylt ...............................................30,-

Pølsehorn, stort og lunt .......................................................................25,-  

SØDE SAGER

Hjemmebagte kager .......................................................................fra 15,-

Se kagemontren for dagens kager

Rødgrød med fløde / mælk .................................................................25,-

Skøn sommermad: Prøv en lækker 
tallerken med pølser og kartoffelsalat. 
Vildtpølserne er lavet af Lejre 
Mikropølsemageri på vildsvin, krondyr, 
bacon og ramsløg.

Vildtpølserne serveres sammen med 
kartoffelsalat lavet på nye danske 
kartofler med spidskål, syltede 
rabarber, ærter og mormordressing.

Velbekomme!

Vildtpølser med kartoffelsalat  ........ Kr. 99,-

Café Hvidesøhus har også klassiske 
økologiske wiener-pølser med brød 
på menuen. De er oplagt til børn og 
barnlige sjæle!

Pølserne har en god og rund smag 
med en forsigtig kant, uden at være 
for kraftfuld.

Økologiske wienerpølser ................. Kr. 59,-

KRINGLE

Nybagt 
lun kringle med 
remonce er et evigt hit.

Husholderske Kirstine Marie 
Jensen fra Randers, kvinden 
som var ”Frøken Jensen” har i 
hendes kogebog der udkom i 1901 
introduceret os til bl.a. galopkringlen. 

Her får I vores bedste bud på 
hjemmebagt gammeldags kringle 
med saftig marcipanremonce, rosiner 
og mandelsplitter. Den er virkelig skøn 
og perfekt til eftermiddags kaffen.

Kringle  .............................................. Kr. 39,-

KAFFEBRØD

Kaffebrød er traditionsrigt bagværk 
med en sprød, karamelagtig 
makronmasse, der nærmest smelter 
på tungen.

De passer særlig godt som supplement 
til en dejlig kop kaffe eller te.

Polarfareren Peter Freuchen nævner 
kaffebrødet i sine erindringer, hvor han 
sidst i 1800-tallet skriver:

“Hver person var berettiget til et 
stykke morgenbrød, som kostede 2 
ører. Man kunne vælge mellem en 
kryddertvebak eller et kaffebrød. Man 
kunne også tage et rundstykke eller en 
kommenskringle eller et horn. Men de 
særligt lækkersultne kunne købe en 
snegl eller en sukkerkringle, 
der også kostede 2. 
ører”

Kaffebrød 
fra Cafe 
Hvidesøhus 
koster 
i 2021 
ganske 
vist en 
smule mere, 
men de er 
stadig lækre og 
hjemmebagte.

Kaffebrød .......................................... Kr. 15,-

LEJRES

VILDTPØLSER KRINGLE OG

KAFFEBRØD
VARME DRIKKE
Økologisk kaffe fra Frellsen Kaffe:

Cappuccino/Café Latte/Espresso choko ........................................35,-

Americano/Cortado ..............................................................................30,-

Espresso (enkelt) .....................................................................................20,-

Espresso (dobbelt) .................................................................................25,-

Husmands(filter)kaffe (genopfyldning + 10,-)  ..............................25,-

Te  .................................................................................................................25,-

Vælg mellem flere varianter (gratis genopfyldning)

Varm chokolade m. flødeskum ..........................................................35,-

KOLDE DRIKKE
Sodavand 50 cl.  ......................................................................................27,-

Coca Cola, Pepsi Max, Faxe Kondi, Squash appelsin og 

Ramlösa m. citrus

Juice 50 cl. .................................................................................................27,-

Økologisk juice fra Rynkeby: Æble, appelsin, rabarber, 

hyldeblomst, citron/ingefær, og hindbær/hibiscus.

Saftevand (pr. glas) .................................................................................10,-

Økologisk Rynkeby saft

Kildevand uden brus 50 cl. ..................................................................20,-

ALKOHOL:
Herslev øl 33-50 cl. (flere varianter) ............................................fra 35,-

Rødvin / hvidvin (pr. flaske, 18,75 cl) .................................................40,-

Rødvin / hvidvin (pr. flaske, 75 cl)......................................................140,

Mjød fra Petersen & Sønner (pr. glas) ..............................................30,-

HJEMMESMURTE

SANDWICHES MED LÆKKERT FYLD
To stykker brød med pålæg imellem. Så simpelt er det, og måske 
derfor er sandwichen blevet populær over hele verden. 

Hvorvidt det var jarlen af Sandwich, John 
Montagu, der opfandt den simple ret 

tilbage i 1800-tallet ligger ikke fast, men 
det er dog sikkert, at det er ham, der 

har lagt navn til. (Kilde: DR)

Café Hvidesøhus tilbyder fire 
forskellige slags sandwiches: 
Skinke og ost, kylling og bacon, 
røget laks og vegetar frikadelle.

En sandwich. ............................... kr. 69,-
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