
Sagnlandets måltidsbræt ....................................................... 169,-
En særlig juleudgave af vores populære måltidsbræt med 

gravad laks, frikadelle m. surt, flæskesteg med svær og 
risalamande m. kirsebærsauce

Frikadeller (3 stk.) med rugbrød og rødkål  ..................................89,-
Hjemmelavede frikadeller som Mormor lavede dem

Veganske julefrikadeller (2 stk.) med spidskålssalat .........................89,-
Hjemmelavede julefrikadeller med bl.a. brune champignon, nødder og 
masser af julekrydderier

Sandwichs, hjemmesmurte med lækkert fyld .............................79,-
• Flæskesteg med svær og rødkål
• Gravad laks og dilddressing (rævesauce)
• Veganske juledeller
• Kylling og bacon

Pølsehorn, stort og lunt .......................................................................27,-  

SØDE SAGER

Æbleskiver og hjemmebagte kager
Se kagemontren for dagens kager

Prøv vores 
julemåltidsbræt og få en 
bid af fortiden. 

• Gravad 
laks med 
dilddressing 
(rævesauce)

• Frikadelle med surt

• Flæskesteg med svær og rødkål

• Risalamande med kirsebærsauce

• Brød og smør

Vi har gransket lidt i de gamle annaler, 
og kigget i kogebøger fra 1800- og 
start 1900-tallet. Det viser sig, at 
klassikere vi stadig spiser, har rødder 
helt tilbage til dengang oldemor var 
barn.

Gravad laks: Gravad, betyder “at 
grave” og stammer helt tilbage til 
middelalderen, hvor man gravede 
laksen ned, for at den kunne holde 
sig. Omkring 1900-tallet støder man på 
den gravad laks i kogebøgerne.

Frikadeller har den gode Frk. Jensen 
haft i hendes berømte kogebog siden 
1901, og Café Hvidesøhus’ udgave er 
nærmest tro kopi af hendes opskrift. 
Stegt med kærlighed.

Flæskesteg: Svin har været festmad 
helt tilbage til middelalderen. Man lod 
svinene gå og spise sig fede i bog og 
agern hele efteråret. November var 
slagtemåned, og man kunne så spise 
grisen til jul, uden at den havde ligget 
for længe i saltlagen.

Risalamande er en dansk tradition, 
der kendes fra omkring år 1900, 
hvor borgerlige køkkener begyndte 
at servere risalamande med 
kirsebærsauce til jul i stedet for 
risengrød.

Velbekomme!

Måltidsbræt  .................................... Kr. 169,-

SAGNLANDETS

MÅLTIDSBRÆT

HJEMMESMURTE

FLÆSKESTEGSSANDWICH
Der er ikke noget som en lun flæskestegssandwich på en kold 

dag. Café Hvidesøhus serverer klassikeren 
i en lækker bolle, fyldt med traditionel 

flæskesteg med svær, varm rødkål, 
agurkesalat og lidt spidskål der giver 

knas og naturligvis er bollen smurt 
med en hjemmerørt dressing.

Vi kan også tilbyde sandwich 
med gravad laks, veganerdeller 
samt kylling/bacon.

Sandwich.................................. kr. 79,-

Menukort
FROKOST RETTER

JULJUL



ÆBLESKIVER

En sand klassiker. De fleste 
kender nok til historien 
om æbleskiver. 
De hedder 
æbleskiver, 
fordi der 
engang var 
æbler i, og 
fordi de første 
æbleskiver var skiver 
af æble, dyppet i dej og 
enten stegt på en pande 
eller kogt i fedt. Madam 
Mangor kalder den slags 
for “flydende æbleskiver” 
og er at finde i hendes 
kogebog fra 1876. Der er 
ikke æbler i æbleskiverne 
her i caféen, og de er heller 
ikke hjemmelavet. Det er den lækre 
jordbærsyltetøj imidlertid du får 
serveret sammen med florsukker til 
dine æbleskiver.

Æbleskiver 3 stk.  .............................. Kr. 30,-

RISALAMANDE

Det smager af jul. 
Risalamande er en 
dansk tradition, og ikke 
som mange tror en 
fransk dessert. Den har 
sin oprindelse fra 
omkring 1900-tallet, 
hvor borgerlige 
køkkener 
begyndte at servere 
risalamande med 
kirsebærsauce til jul i 
stedet for risengrød. 

Serveres med kold kirsebærsauce og 
ristede mandelsnitter.

Risalamande  ..................................... Kr. 30,-

DEJLIGE VARME

ÆBLESKIVER
VARME DRIKKE

Økologisk kaffe fra Frellsen Kaffe:

Cappuccino/Café Latte/Espresso choko ......39,-

Americano/Cortado  .............................................35,-

Espresso (enkelt) ............................................................25,-

Espresso (dobbelt) .................................................................................29,-

Husmands(filter)kaffe (genopfyldning + 10,-)  ..............................29,-

Te, vælg mellem flere varianter (gratis genopfyldning) .............27,-

Varm chokolade m. flødeskum ..........................................................39,-

Glögg 5,5% med mandler og rosiner ..............................................30,-

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.

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

ALKOHOL:
Herslev øl 33 cl. (flere varianter)  ........................................................40,-

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

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

Glögg 5,5% med mandler og rosiner ..........30,-

Drikkevarer


