
Menukort
FROKOST RETTER
Vildtpølser med kartoffelsalat ............................................... 109,-

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) ........................79,-

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

• Skinke og ost
• Kylling og bacon
• Røget laks
• Kikærtebøf

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

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

Ostemad, smør-selv m. smør og sylt ......................................33,-

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. 109,-

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,-

LEJRES

VILDTPØLSER

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’?



Drikkevarer
RØD GRØD MED FLØDE

Smagen af sommerminder 
og søde bær.

Nogenlunde 
sådan 
kan man 
beskrive 
retten 
som 
både har 
en særlig 
plads 
i mange 
danskeres hjerter 
og en udtale som får tungen hos dem 
med et andet modersmål til at slå 
knuder.

Rødgrøden som vi kender den i dag 
har været noget nær en nationalret 
siden slutningen af 1800-tallet.

Endnu før da kogte man en form for 
rødgrød med rødvin og rismel, men 
det er en helt anden historie. I dag, 
som for lidt mere end 100 år siden, er 
en rødgrød en dessert lavet på røde 
bær, fuld af smag og serveret med 
frisk fløde.

Rødgrød fra Café Hvidesøhus er 
lavet efter en gammel familieopskrift, 
der kan spores næsten lige så langt 
tilbage som rødgrøden selv.

Rødgrøden indeholder hindbær, 
jordbær, solbær og ribs, er propfuld 
af hele bær og jævnet med en smule 
majsstivelse.

Rød grød med fløde  ......................... Kr. 25,-

RØD GRØD MED

FLØDE
VARME DRIKKE
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 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


