Vi åbnede dørene første gang i oktober 2005 på Reventlowsvej
i lokalerne der engang husede "Rødegaardskroen".
I februar 2013 kunne vi i stedet byde jer velkommen i det historiske
Brandts klædefabriks kedelhus.
Vores mission er, at levere et måltid af høj kvalitet,
og derfor står vi tidligt op!
Vi starter dagen med at bage brød, skære lokale
Øko kartofler til pommes frites & klargøre alle vores
hjemmelavede retter til dagen.
Vi er kendt for vores
byg-selv-koncept, burgerne &
vores håndskårne Øko fritter.
Følg os og del gerne jeres madoplevelser på Instagram
@cafechinobrandts
Psst, hvis vi ender med at bruge
jeres billede i et af vores opslag
kvitterer vi med et gavekort

LET TE RET TER / FORRET TER

HOVEDRET TER

KOLDRØGET LAKS

WOK MED JASMINRIS

Med hjemmerørt rygeostsalat & crudité af
radiser. Hertil hjemmebagt brød & smør. 79,-

Kylling & grøntsager i karameliseret
sød-chilisauce toppet med knuste peanuts.		
					
149,-

TIGERREJER & AVOCADO

MOULES FRITES

Stegt i sød chilisauce & hvidløg.
Hertil hjemmebagt brød & smør.

Blåmuslinger dampet i en sauce af hvidvin,
citrongræs & fløde.
Hertil håndskårne Øko fritter med aioli.
149,-

89,-

MIDDELHAVS INSPIRERET BAGVÆRK
Spinat og ost i tyndrullet sprødt bagværk,
hertil oliven. 					
						
59,-

LINSESUPPE
Vegansk suppe der smager af noget, røde
linser kogt i en lækker krydret
grøntsagsfond. Hertil hjemmebagt brød.
			
Som forret		
39,			
Som hovedret
79.-

CONFITERET ANDELÅR
Garniture, andesovs.
Hertil håndskårne Øko fritter.
						

169,-

KYLLING I CHAMPIGNON A LA CREME
med bacon
Hertil jasminris og salat.

God at dele, eller som hovedret til én
NACHOS

SNACKKURV

Sprøde gyldne chili majschips med
cheddar, jalapeños, kalamata oliven &
hjemmelavet tomatsalsa. Hertil hjemmelavet guacamole, salsa & creme fraiche.
					
99,Med BBQ marineret kylling
129,-

Sprøde håndskårne Økologiske pommes
frites, mozzarella sticks, chili cheese
tops & løgringe med aioli & BBQ dip.
					
79,-

149,-

SANDWICH (til kl. 16.00)

SALAT
Serveres med hjemmebagt brød & Øko smør.

CÆSAR SALAT

HØNSESALAT & BACON

Cremet hjemmelavet
hønsesalet med estragon. 			
						

89,-

SERRANO SKINKE & OST

Med lufttørret serranoskinke, skiveost &
hjemmelavet grøn pesto.			
						
84,-

TUNSALAT

Hjemmelavet Tunsalat
med røget chili & jalapeños.
						

		

79,-

KOLDRØGET LAKS

Med hjemmelavet fynsk rygeostsalat &
letsyltede løg.

99,-

Kylling, sprød hjertesalat, oliven,
gulerødder, syltede cherrytomater,
hjemmebagte croutoner & friskrevet
parmesan samt hjemmerørt cæsar dressing.
139,Ekstra kylling.
+29,-

VARMRØGET LAKSE SALAT

sprød hjertesalat, hytteost, rugbrødschips,
letsyltede løg, gulerødder, tørrede tranebær
vendt i en spicy-dressing.
149,-

Vi tilbyder lækre håndskårne
Øko fritter
med valgfri dip til 39,SE NÆSTE SIDE

BØRNERETTER

PASTA

Kun for børn under 12 år

PASTA BLUE CHEESE

Kylling, fløde, rødløg, sorte oliven,
2 stk jalapeños, dana blue & bacon.

ONKEL JOAKIMS SKATTEKISTE
139,-

KARRY PASTA

fløde, peberfrugt, hvidløg, chili & løg
i en karry-tomatsauce.
med kylling 139,med tigerrejer 149,-

139,-

69,-

BØRNEBURGER

Serveres med ketchup & håndskårne
Øko fritter.

BØRNEPASTA

MEXIKANSK PASTA

Kylling, Salsa, fløde, løg, champignon &
jalepeños.

Sprøde gyldne chicken-nuggets &
håndskårne Øko fritter.
Hertil ketchup.

89,-

Pølser, bacon, fløde, let krydret tomatsauce.
89,-

BRUNCH VÆRKSTEDET (Serveres til kl. 14.30)
BYG SELV BRUNCH
Din brunch serveres med hjemmebagt brød & rugbrød ad libitum.

Vælg 5 dele
139,Hvis I vil dele

+24,-

Tilkøb pr. del

+24,-

Se afkrydsningsskemaet på bordet

BRÆT VÆRKSTEDET
BYG DIT EGET BRÆT
Dit bræt indeholder hjemmebagte rugbrødschips & serveres med
hjemmebagt brød & rugbrød
ad libitum.

Vælg 5 dele
+ 2 tilbehør
189,Hvis I vil dele

+29,-

Tilkøb pr. del

+29,-

Se afkrydsningsskemaet på bordet

BURGER
Alle burgere bliver serveret i en hjemmebagt bolle,
hertil håndskårne Øko fritter med valgfri dip.

2

1
VÆLG BURGER

VÆLG KØD

CLASSIC BURGER
Burgerdressing & ketchup.

Krogmodnet hakkebøf på 200 g
Kyllingebryst på ca 175 g
Vegansk bøf baseret på ærter 113 gr

139,-

Extra bøf i burgeren
SIGNATUR CHILI BURGER
Røgetchilli-dressing, karameliseret
løgkompot & ketchup.

MEXIKANSK BURGER
Røget chilimayo, salsa, guacamole,
tortillachips & jalapeños.

FYNBO BURGER
Fynsk rygeostsalat, peberrod,
løgkompot & ketchup.

VÆLG DIP
149,-

+30,-

3

Mayonnaise
Chipotle-mayo (røget chili)
Aioli (krydret hvidløgsmayo)
Estragon-mayo

VÆLG TILBEHØR
149,-

149,-

Cheddarost					
Dana Blue					
Bacon						
Økologisk spejlæg				

6,9,9,9,-

Hjemmelavet guacamole			
Chili cheese tops (pr. stk)			
Mozzarella sticks (pr. stk)			
Løgringe (3 stk)				
Ekstra dip					

20,5,5,10,6,-

DESSERTER
SMØRSTEGTE PANDEKAGER

med hjemmelavet jordbærflødeis.
						

CREME BRULÉE
59,-

GAMMELDAWS ÆBLEKAGE

med karameliseret æblekagerasp,
makroner og flødeskum.			

med hjemmelavet sorbet.
						

69,-

RØD GRØD MED FLØDE
59,-

						

49,-

VARME DRIKKE

DRIKKEVARER
VORES EGNE HJEMMELAVEDE DRIKKEVARER

FRISKPRESSET APPELSINJUICE
40 cL						

59,-

FRISKPRESSET LEMONADE
50 cL						

59,-

ISTE grøn kvæde & citrusfrugter
40 cL						

49,-

SMOOTHIE jordbær & banan med kvæde
50 cL						
59,MANGO & KOKOSMÆLK BLEND
50 cL						
ISKAFFE lavet på vaniljemælk 		
40 cL						
MILKSHAKE jordbær eller banan
50 cL						

59,-

FILTERKAFFE ad libitum 			
(Frellsens Gourmet Blend)

39,-

TE ad libitum (flere varianter)		

39,-

AMERICANO 		

30,-

double shot		

CAFFE LATTE
single shot
			double shot
		
go large

39,45,+6,-

CHOKO LATTE

46,-

		

CAPPUCCINO

double shot

45,-

ESPRESSO 		

double shot		

30,-

ESPRESSO MACCHIATO
59,-

59,-

		

36,-

			

36,-

VARM KAKAO med flødeskum		

36,-

KAFFESIRUP					
(Karamel, vanilje eller hasselnød)

6,-

IRSK KAFFE
			
(2 cL Tullamore Dew & flødeskum)

49,-

CHAI LATTE

SODAVAND
Pepsi, Pepsi Max, Faxe Kondi, Faxe Kondi Free, Mirinda
Orange, Mirinda Lemon, Danskvand, Danskvand Citrus

Lille (30 cL)					
Mellem (50 cL)				

36,49,-

ØKOLOGISK SØBOGAARD

Hyldeblomst, solbær, hindbær
25 cL 						

CHOCOLATE CHIP COOKIE

19,-

SKÆREKAGE (varierer)

39,-

39,-

ISVAND
Pr. kuvert 50 cL				

SØDT TIL KAFFEN

15,-

