Mattina Italiana Brunch
Min. 2 personer
Alle dage 10.00-12.00

Uova
øko røræg med parmesan og sprød parmaskinke

Yoghurt
med lime og knas

Salumi e Formaggio
italienske pølser, ost, pesto og oliven

Frutta
udvalg af skåret, frisk frugt

Pane
stenovnsbrød, croissant og kage
150 kr. pr. person
Inkl. én valgfri kaffe / te samt juice 225 kr. pr. person

Tilvalg til brunch
Morgenpizza (til 2 personer)
øko spejlæg, røget skinke, tomat og mozzarella 60 kr.

Salmone
koldrøget færøsk laks med agurk, salturt og citronmayo 65 kr.

MATTINA ITALIANA MORGENMAD | Alle dage 10.00-12.00
Uova øko røræg med parmesan og sprød parmaskinke / 45 kr.
Yoghurt med lime og knas / 25 kr.
Morgenpizza øko spejlæg, røget skinke, tomat og mozzarella / 60 kr.
Salmone koldrøget færøsk laks med agurk, salturt og citronmayo / 65 kr.
Salumi e Formaggio italienske pølser, ost, pesto og oliven / 75 kr.
Frutta udvalg af skåret, frisk frugt / 20 kr.
Pane stenovnsbrød, croissant og kage / 25 kr.
FRITTATA | ITALIENSK ÆGGEKAGE
Prosciutto øko æg, fløde, spinat, toppet med parmaskinke / 115 kr.
Salmone øko æg, fløde, spinat, toppet med koldrøget færøsk laks / 115 kr.
BEVANDE | DRIKKE
Koldpresset æblemost fra Æblemosteriet / 55 kr.
Friskpresset appelsinjuice fra Aarhus Frugt & Grønt / 55 kr.
Lemonade spørg til ugens variant / 50 kr.
Antons økologiske saft hyldeblomst, ginger ale, mynte/lime eller rabarber / 55 kr.
CAFFÉ | KAFFE
Stempelkande 5 kopper / 95 kr.
Espresso / 25 / 35 kr.
Americano / 40 kr.
Cortado / 40 kr.
Caffé latte / 48 / 52 kr.
Cappuccino / 48 / 52 kr.
Caffè Mocha espresso, varm chokolade og flødeskum / 52 kr.
Kaffe sirup vanilje, karamel eller chokolade / 5 kr.
Varm chokolade med flødeskum / 52 kr.
Hjemmelavet Chai Latte / 54 kr.
The fra A.C. Perchs Keemun Earl Grey,
Grøn citron/ingefær eller Hvid Tempel / 52 kr.

