
Caféen tilbyder: 

Priser og udvalg pr. 1/10, 2022. Priserne er gældende ved bestilling af min. 8 kuverter (samlet betaling), 

undtagen børne- og veganertallerken. 

I perioden fra 1/11 til 31/3 er mindste kuvertantal dog 20 (samlet betaling).  

Bestilling af mad til arrangementer senest 14 dage før arrangements afholdelse.  

Herefter er antallet af spisende gæster bindende.  

Bestilling 4120 6333 eller på mail til infokongernesjelling.dk 

Frikadellebuffet 

Fiskefrikadelle med grov hjemmelavet remoulade 

Klassisk frikadelle med årstiden salat 

Græsk frikadelle med tzaziki 

Serveres med rugbrød og smør 

Kr. 185 

Vikingekølle 

Vikingekølle (spoleben fra gris) med coleslaw, 

kartofler og brød 

Kr. 220 

Vikingetapas 

- alle flot pyntet efter årstiden 

Spinatsoufflé med laks og creme 

Ristet rugbrød med rilette af røget fisk 

Miniglas med grøn humus, marineret spelt og 

kylling 

Ristet rugbrød med carpaccio og tyttebærskum 

Rösti med skinkesalat 

Sliders med frikadelle og surt 

Crostini med brie og rosmarinhonning 

Ostepie med kompot 

Nøddekage med frugtskum 

5 stk. kr. 180 

7 stk. kr. 250 

Fisk 

Varmrøget laks med årstidens salater, 

blåbær, mild sennepsdressing og brød 

Kr. 140 

Veganertallerken 

En fyldig og mættende anretning med brød 

100 % vegansk 

Kr. 215 

Frokostbuffet 

Spinatsouffle med bacon med salat 

Årstidens salat med varmrøget laks 

Lune frikadeller og traditionel kartoffelsalat 

Brie med kompot 

Brød og smør 

Kr. 255 

 

 

 

Thyras Tapas 

Vikingeinspireret tapas m. ølpølse, bresaola, 

pesto, saltmandler, rugbrødschips, creme af 

grillet peberfrugt, økologisk ost, tørret frugt, brød 

Kr. 95 

 

Til børn: 

Børnetallerken 

Kyllingespyd eller frikadeller med kartoffelsalat 

Kr. 65 

Mini Bersærker Meal 

Pølsehorn eller pizzasnegl, brikjuice, frugt og 

spiselig overraskelse + opgavehæfte 

Kr. 60 

 

Lette retter: 

Sandwich* 

Kylling, salat og mangochutney 

Skinke, salat og grøn hummus 

Vegetar, salat med feta og grøn hummus 

Kr. 80 

Håndmadder/smørrebrød, uspecificeret*  

Kr. 30stk./kr. 50/stk. 

*Uden opdækning; mad og service stilles frem, 

reserverede pladser. 

 

Viking Wrap, 39 kr. 

2 ruller af hvedetortilla m/tomat. 

Fyldt med kylling, spidskål, peberfrugt og 

mayonnaise. Serveret på en bund af 

peberfrugtcreme og sprøde rugbrødschips 

Veggie Wrap, 39 kr. 

2 ruller af hvedetortilla m/spinat. 

Fyldt med falafel, hummus, rød peberfrugt og 

spidskål. Serveret på en bund af 

peberfrugtcreme og sprøde rugbrødschips. 

Bersærkersize din wrap, +20 kr. 

Til den rigtig sultne viking! Få en ekstra rulle. 

Vælg selv, om din ekstra rulle skal være 

Viking eller Veggie. 
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Kaffe og kage: 

 

Kaffe/te og bolle med smør 

Kr. 50 

 

Kaffe/te og dagens kage 

Kr. 65 

 

Kaffe/te og lagkage  

Kr. 75 

 

Kaffe/te, bolle og lagkage  

Kr. 85 

 

Særligt i forbindelse med dagsarrangementer og 

møder tilbyder vi desuden 

 

Morgenmad 

Surdejsboller med økologisk ost fra Naturmælk, 

marmelade af søde, røde bær, økologisk smør 

og frisk frugt. 

Peter Larsen kaffe, Perch’s te & postevand 

Kr. 65 

 

Stort morgenbord 

Ymer m. müesli, rugbrød, spegepølse, 

surdejsboller med økologisk ost fra Naturmælk, 

marmelade af søde, røde bær, økologisk smør 

og frisk frugt. 

Peter Larsen kaffe, Perch’s te & postevand 

Kr. 100 

 

”Stående tapas” 

3 stk. Viking tapas 

1 glas vin 

Kr. 150 

 

Kaffe/te, frugt og kage 

Kr. 85 

 

Kaffe/te og frugtfad/chokolader/småkager 

Kr. 55 

Drikkevarer: 

 

Sodavand 

Kr. 30 

 

Kildevand 

Kr. 25 

 

Økologisk Saft 

Kr. 35 

 

Brikjuice 

Kr. 10 

 

Tuborg pilsner / Carlsberg Nordic alkoholfri 

Kr. 35 

 

Øl fra Jelling Bryghus/Bryggeri 

Kr. 60 

 

Mjød, 4 cl. 

Kr. 35 

 

Mjødsmagning, 4 x 2cl. 

Kr. 100 

 

Vin, 1/3 flaske 

Kr. 60 

 

Vin, 1/1 flaske 

Kr. 160 

 

*Uden opdækning; mad og service stilles frem, 

reserverede pladser. 


