Menukort
FROKOST RETTER

SAGNLANDETS

MÅLTIDSBRÆT

Sagnlands måltidsbræt...................................................................... 159,Sagnlandets eget tapas-bræt med fiskefrikadelle, hønsesalat, ægge
muffin og ost. Indholdet kan variere.

Sandwichs, hjemmesmurte med lækkert fyld..............................72,•

Skinke og ost

•

Kylling og bacon

•

Røget laks

•

Kikærtebøf (veg.)

Prøv vores måltidsbræt og få en bid af
historien. Brættet består af forskellige
historiske småretter, der tilpasses efter
sæson og årstid.
•

Lun fiskefrikadelle m. remoulade
og råkost

Lune fiskefrikadeller med hjemmerørt remoulade og frisk råkost

•

Hønsesalat m. asparges,
champignon og bacon

Hønsesalat på grovbrød.......................................................................83,-

•

Æggemuffin m. bacon og purløg

Hjemmerørt hønsesalat med asparges, champignon og bacon

•

Ostestænger med solbærkompot

•

Brød og smør

Fiskefrikadeller på rugbrød..................................................................83,-

Dagens varme ret ......................................................................... se tavlen
Se hvad Café Hvidesøhus serverer på tavlen ved indgangen.

Ostemad, smør-selv m. smør og sylt................................................33,Pølsehorn, stort og lunt........................................................................25,-

SØDE SAGER
Hjemmebagte kager........................................................................fra 15,Se kagemontren for dagens kager

AFTENSMADEN ER REDDET!
Efter en lang og dejlig dag i Sagnlandet Lejre, hvor alle er godt
brugte efter at have gået alle historiske områder tyndt
i den friske luft, orker man så at tage hjem og lave
aftensmad?
Nej, vel? Tænk ikke mere over det, Café
Hvidesøhus er din redning!
Bestil og betal fra menukortet inden 15:30
og hent din mad i cafeen inden du går
hjem (senest kl. 17). Jo før du bestiller
jo bedre sikret er du mod evt. udsolgte
situationer.
Det er da nemt – ik’?

Vi har gransket lidt i de gamle annaler,
og kigget i kogebøger fra 1800- og
start 1900-talllet. Det viser sig, at
klassikere, vi stadig spiser, har rødder
helt tilbage til dengang oldemor var
barn.
Madam Mangor lavede sin første
kogebog i 1837 ”Kogebog for små
husholdninger,” hvor vi støder på bl.a.
fiskefrikadeller, som vi har forfinet lidt
og givet et drys dild og rødløg.
Også æggekagen med flæsk var på
menuen dengang. Vores æggemuffin
er nemlig en lille æggekage, hvor vi
har udskiftet flæsk med bacon.
Hønsesalaten blev populær i
begyndelsen af 1900-tallet, hvor
husmødre landet over fandt opskriften
på siderne i Frøken Jensens kogebog
fra år 1901. Hønsesalaten er ikke
oprindeligt tilberedt med henblik på at
blive lagt på brød og spist til frokost. I
stedet er den endt der, når resterne fra
gårsdagens middagsmad ikke skulle
gå til spilde. Grøntsager eller kogt
kød skåret fint kunne vendes med lidt
mayonnaise og blive til frokostsalater,
som vi kender dem i dag.
Alt dette serveres på egetræsbrædder
fra vores Kongehal.
Velbekomme!
Måltidsbræt ..................................... Kr. 159,-

Drikkevarer
VARME DRIKKE

KRINGLE OG

GODE RÅD

Økologisk kaffe fra Frellsen Kaffe:

Cappuccino/Café Latte/Espresso choko.........................................37,Americano/Cortado ..............................................................................32,Espresso (enkelt)......................................................................................22,Espresso (dobbelt)..................................................................................27,Husmands(filter)kaffe (genopfyldning + 10,-) ...............................27,Te, vælg mellem flere varianter (gratis genopfyldning)..............27,Varm chokolade m. flødeskum...........................................................37,-

KOLDE DRIKKE
Sodavand 50 cl. .......................................................................................27,Coca Cola, Pepsi Max, Faxe Kondi, Squash og Ramlösa

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 39,Rødvin / hvidvin (pr. flaske, 18,75 cl)..................................................40,Rødvin / hvidvin (pr. flaske, 75 cl)......................................................140,
Mjød fra Petersen & Sønner (pr. glas)...............................................30,-

BOOK CAFÉ HVIDESØHUS TIL DIT MØDE!
Book Café Hvidesøhus med Sagnlandet Lejres bedste udsigt som
mødelokale til den mindre gruppen uden for almindelig åbningstid.
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:
WWW.SAGNLANDET.DK/VIRKSOMHEDER

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,GODE RÅD
For flere hundrede år siden, før
brændekomfurer kom til Danmark og
gjorde os i stand til at lave ovnbagte
kager, var de såkaldte jernkager et
stort hit på markeder og ved kirkelige
højtider. En af de mest udbredte
varianter var de såkaldte Gode Råd,
som kun krævede dej, et bål og et
Gode Råd-jern.
Smør, æg og sukker, der skal i dejen
til Gode Råd, var i Middelalderen
ganske bekostelige råvarer, særligt
hvis man ikke boede på en gård med
høns og køer. Derfor var Gode Råd
noget, man serverede, når der kom
gæster på besøg og til højtider. Det er
sandsynligvis netop de vaffellignende
kager, der har lagt navn til udtrykket
”Nu er gode råd
dyre”. Navnet
Gode Råd er
i hvert fald
opstået
ved, at man
hurtigt kunne
bage finere
bagværk,
skulle man få
uventede gæster.
De Gode Råd serveres med flødeskum
og syltetøj.
Gode råd ............................................ Kr. 29,-

