
Huset
NORDKRAFT

ÅBNINGSTIDER
Mandag - Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

11:30 - 19:00

10:00 - 13:00

10:00 - 14:00

10:00 - 15:00

DEN GRØNNE DELI
Tag et lille stykke af

Den Grønne Café med hjem

Hold øje med det skiftende udvalg af delikatesser i 
køleren og på disken, såsom suppe, müslibarer, 

kager eller grøntsags- og frugtbægere.

SANDWICHES OG WRAPS
Forskellige sandwiches og wraps     39,-
til at spise her i caféen eller til at tage med hjem.

GRILLEDE PANINI 
Den Italienske         55,-
Serranoskinke - mozzarella - bagte tomater -
pesto

Den Spanske          55,-
Chorizo - grillet artiskok - manchego -
æblechutney

Vildt             55,-
Krondyrkølle - syltede rødløg -
peberrodscreme

HJEMMEBAGTE BOLLER
Bolle               8,-
Bolle m. pålæg         12,-

SALATBAR
Spis alt hvad du kan        49,-
Spis alt hvad du kan her i caféen i 2 timer

ToGo - Stor bakke        49,-
ToGo - Lille bakke        35,-
Klippekort - Lille bakke        300,-
10 klip til små ToGo salater

Husk! Vi har studierabat på vores salatbar

KOLDE DRIKKE
Vælg mellem forskellige smagsvarianter 28,-
af økologiske safter og smoothies
Se vores udvalg i køleren

Kildevand m. eller u. brus (50 cl.)   15,-

FRISKPRESSET JUICE
Den gode samvittighed       32,-
Juicen bliver lavet af overskydende frugt,
så vi kan bekæmpe madspild

Den friske           38,-
Appelsin - æble - ingefær

Den søde           38,-
Appelsin - æble - gulerod - ingefær

ØL OG VIN
Økologisk flaskeøl (33 cl.)      35,-
Se vores udvalg i køleren

Husets økologiske vin (70 cl.)       225,-
Pr. glas            40,-

VARME DRIKKE
Al vores kaffe og te er økologisk og kan nydes 
i både caféen eller tages med på farten.

Specialkaffe          30,-
Vælg blandt andet mellem Café Latte,
Latte Macchiato, Cappucino, m.fl.

Stor kop friskmalet sort kaffe    25,-
Alm. kop friskmalet sort kaffe    20,-
Filterkaffe           15,-
Klippekort - Filterkaffe        100,-
10 klip til alm. sort filterkaffe

Navnet “Den Grønne Café” afspejler den grønne profil, der er gennemgående i alt hvad vi foretager os.
Det henviser både til vores sunde mad, men i højere grad også til vores brug af økologiske varer.

Vi arbejder også hårdt for at bekæmpe madspild.
Sidst men ikke mindst dækker navnet over en social profil. Alt det mad vi ikke kan bruge, bliver nemlig leveret til

Café Hjerterum på den anden side af vejen. Her sætter vi stor pris på, at det kommer andre til gode.

Te              20,-
Se vores udvalg på disken


