VELKOMMEN TIL
ALLE DAGE FRA ÅBEN - 17.00

ALLE DAGE FRA 11.00 - 17.00

ALL DAY BREAKFAST

SMØRREBRØD

Hytteost på ristet rugbrød
- med grønt, og rejer eller koldrøget laks.

60 kr.

Æg og rejer
- med mayo og purløg.

60 kr.

Avocado på ristet rugbrød
- med urteaioli og grønt.

60 kr.

Kartoffel
- med urteaioli og bacon.

60 kr.

Røræg på ristet rugbrød
- med brunchpølser, bacon og grønt.

60 kr.

Rullepølse
- med italiensk salat.

60 kr.

Skyr
- med granola, tranebær og bærcoulis.

50 kr.

Fiskefilet
- med remoulade, agurk og citron.

60 kr.

Nutellamad
- med banan og ristet kokos.

50 kr.

Brie og skiveost
- med marmelade, rugbrød og knækbrød.

50 kr.

Vi skal ikke bestemme, men vi kan anbefale:
1 stk. til den lille sult, 2 stk. til en moderat sult, 3 stk. til at holde
sulten for døren indtil aften.
Smørrebrød kan sagtens kombineres med retterne i venstre side.
Prøv evt. med en salat eller nogle fritter på siden til 25 kr.

3 pandekager
- med ahornsirup eller Nutella.

50 kr.

Vegansk koldskål
- med knas og bærcoulis.

40 kr.

Frisk frugt
- varieret frugt i småstykker, til at spise som det er,
ved siden af eller ovenpå sin yoghurt f.eks.

40 kr.

Til ganen anbefaler vi en Carlsberg 1883 eller et glas
Rooiberg Chardonnay.

BØRNERETTER
Serveres hver dag fra kl. 11.00, til alle glade ansigter til og med 12 år.

Tilvalg + 20 kr
- rejer.
- koldrøget laks.
- hytteost.
- spejlæg.
- hvid chokoladecreme.

80 kr.

Kyllingefilet
- med ketchup, remoulade, frisk agurk og curly fries.

80 kr.

SNACKS

Filterkaffe
Cappuccino
Cafe latte
Cortado

30 kr.
50 kr.
50 kr.
40 kr.

Smoothies
Den grønne med mynte, spinat, mango, lime, ingefær og havredrik.
Den lyserøde med banan, jordbær, mælk og vanilje.
Den klassiske med mango, ananas, jordbær og æblemost.

58 kr.
58 kr.
58 kr.

Se vores fulde udvalg af drikkervarer på de to sidste sider.

Hamburger
- med hakkebøf, ketchup, frisk agurk og curly fries.

Nachos
- med cheddar og mozzerella.
Serveres med guacamole, salsa og jalapeños.
1 person
2 personer
med kylling + 20kr.
ekstra dip +10kr.

80 kr.
130 kr.

Curly fries eller rustikke fries
- med mayo og ketchup.

60 kr.

Snacktallerken
- med chips, nødder og oliven.

70 kr.

SERVERES ALLE DAGE FRA KL. 11.00 TIL KØKKENET LUKKER
SALATER SERVERES MED BRØD
Salat med falafler
- med årstidens salater, nødder, salatost, agurk,
edemamebønner, løg og avokadocreme.

BURGERE SERVERES MED CURLY FRIES OG MAYO. UDSKIFT TIL RUSTIKKE FRITTER? +10KR.
120 kr.

Cross anbefaler et glas Rooiberg Chardonnay.

Salat med kylling og bacon
- med årstidens salater, cæsardressing, løg, agurk,
croutoner og parmesan.

120 kr.

Falafelburger
- med falafler, ristede svampe, salat, syltet rødløg,
løgringe og tomatrelish.

130 kr.

Chiliburger
- med hakkebøf, cheddar, bacon, jalapeños, salat,
syltet rødløg, løgringe og tomatrelish.
Cross anbefaler en Grimbergen Blonde.

SANDWICH

Kyllingeburger
- med kyllingefilet, cheddar, bacon, salat, syltet
rødløg, løgringe og tomatrelish.
120 kr.

Cross anbefaler en Kronenbourg 1664 Blanc.

120 kr.

Hvis du er ekstra sulten laver vi gerne en
dobbeltburger for kun +25kr.
Hvis du er ekstra sund kan vi udskifte
fritterne med en salat - bare sig til.

Cross anbefaler en Tuborg Rå.

Den med varmrøget laksesalat
- i ristet rugbrød med løg, agurk og avokadocreme.

150 kr.

Cross anbefaler et glas Rooiberg Chardonnay.

Cross anbefaler et glas JB Riesling.

Den med kylling og bacon
- i ristet grovbrød med sprød salat, agurk, løg og
karrydressing.

150 kr.

Cross anbefaler en Carlsberg 1883.

Cross anbefaler et glas Villa Di Mare Rosato.

Salat med laks og rejer
- med årstidens salater vendt i hyldeblomst-vinaigrette,
løg, æbler, agurk og hytteost.

Bulls eye burger
- med hakkebøf, cheddar, bacon, salat, syltet rødløg,
løgringe og tomatrelish.

BOEUF BEARNAISE SERVERES FRA KL. 17.00
- 250g. rib eye med grove fritter og bearnaise.

Cross anbefaler et glas JB Riesling.

150 kr.

150 kr.

190 kr.

Cross anbefaler et glas Finca Antigua Tempranillo.

CROSS’ SOMMERKLASSIKERE
DET SØDE
Moules frites
- hvidvinsdampede muslinger med fritter og urteaioli.

140 kr.

Cross anbefaler et Côte des Roses Rose.

Cross stjerneskud
- med paneret fladfisk, koldrøget laks, rejer og rogn.

3 kugler vaniljeis
- med bærcoulis.

60 kr.

Rarbarbertrifli
- med makroner og hvid chokoladecreme.

70 kr.

Belgisk vaffel
- med vaniljeis, flødeskum og bærcoulis.

70 kr.

Vegansk koldskål
- med knas og bærcoulis.

60 kr.

140 kr.

Cross anbefaler et glas Rooiberg Chardonnay.

Fish ‘n’ chips
- hvid fisk i øldej, pankorejer, rustikke fritter og dip.

SERVERES MED KÆRLIGHED hver dag fra kl. 11.00.

130 kr.

Cross anbefaler en Grimbergen Blanche.

Tapas
- med oste, charcuteri, pesto, urtedip, oliven, nødder,
sprødt knækbrød og ristet brød.
Cross anbefaler et glas 11th hour Pinot Noir.

145 kr.

SPØRGSMÅL OM ALLERGERNE - SPØRG
TJENEREN
VI SERVERER GERNE GLUTENFRIT BRØD
UDEN EKSTRA BEREGNING.

ØL, LÆSKEDRIKKE OG KAFFE
KAFFE vi serverer den sort, på konventionel mælk, eller havredrik.

ØL
25 cl. / 40 cl./ 60 cl. / 1,5 l. kande

46 / 58 / 82 /
Fadøl
140 kr.
- vælg imellem: Carlsberg, Tuborg Classic og Nordic Ale
(alkoholfri).
25 cl. / 40 cl./ 60 cl. / 1,5 l. kande

Special fadøl
- vælg imellem: Carlsberg 1883, Tuborg Rå,
Jacobsen Brown Ale, Yakima Pale Ale,
Kronenbourg 1664, Kronenbourg1664 Blanc,
Bryggerens Hane og sæsonøl - spørg din tjener,
hvad der er på hanen.

52 / 66 / 86 /
150 kr.

0,33 cl. / 0,50 cl. / 1,5 l. kande

Grimbergen
- vælg imellem: Double, Blonde og Blanche.
Flaskeøl
- vælg imellem: Corona (glutenfri), Grøn Tuborg og
Crabbies Ginger Beer.

62 / 72 /
175 kr.
48 kr.

DAGENS KAGE KUN 39 KR. serveres indtil kl. 17.00
Filterkaffe
vi tilbyder en genopfyldning for +10kr.

30 kr.

Stempelkande ca. 4 kopper

90 kr.

Cappuccino
1/3 espresso, 1/3 varm mælk, 1/3 mælkeskum.

50kr.

Americano
dobbelt espresso, varmt vand.

40 kr.

Cafe Latte
1/3 espresso, 2/3 varm mælk med skum på toppen.

42 / 50 kr.

Cortado
dobbelt espresso, en smule varm mælk.

40 kr.

Latte Macchiato
en Cafe Latte inddelt i lag. Ren mælkeskum øverst.

50 kr.

Espresso Macchiato
dobbelt espresso med en plet mælkeskum.

35 kr.

SODAVAND, SAFT OG JUICE
25cl./40cl./60cl.

Sodavand
40 / 50 / 60 kr.
- vælg imellem: Coca-Cola, Zero, Carlsberg Sport,
Fanta, Schweppes Lemon, Schweppes Tonic, danskvand.
Appelsinjuice
- med frugtkød.

42 / 55 / 65kr.

Juice, lemonade, iste
- vælg imellem: tranebærjuice, ananasjuice,
æblemost, dagens lemonade og ferskeniste.

42 / 55 / 65kr.

Espresso single eller dobbelt.

Flaskesodavand
- vælg imellem: Ginger Ale, Ramlösa citrus, Cocio.

45 kr.

Økosaft fra Søbogaard
vælg imellem: hyldeblomst, solbær, solbær/æble.

50 kr.

Smoothies serveres indtil kl. 17.00.
Den grønne med mynte, spinat, mango, lime, ingefær og havredrik.
Den lyserøde med banan, jordbær, mælk og vanilje.
Den klassiske med mango, ananas, jordbær og æblemost.

58 kr.

Red Bull

35 kr.

Kildevand

30 kr.

25 / 35 kr.

Chai Latte
sød, krydret og koffeinfri. .

50 kr.

Islatte
dobbelt espresso, mælk, isterninger og sirup efter ønske..

50kr.

Varm kakao med flødeskum

50 kr.

Amerikansk kaffe
en varm kakao med en dobbelt espresso.

50 kr.

Te i kande eller glas
vælg imellem: Pure Peppermint, Earl Grey, Pure Green
og Rooibos/Honeybush

35 / 60 kr.

Irsk eller fransk kaffe
kaffe, Jameson Whisky/Cointreau, brun farin, fløde.
Kaffesirup
vælg imellem: vanilje, hasselnød, karamel, pumpkin spice.
Du kan altid få et gratis glas postevand til din kaffe.

75 kr.

5 kr.

VINE OG COCKTAILS
HVIDVIN
Chablis
Frankrig. 100% chardonnay, elegant, krydret, duft af
blomster.
JB Riesling
Tyskland. Ren og forfriskende, sødme, svag syre.
Errazuriz Sauvignon Blanc
Chile. Afbalanceret, æbler og citrus, sødmefyldt
med tør afslutning.

BOBLER
100 / 450 kr. Deutz Brut Classic,
Frankrig. Champagne, gylden, elegant, perlende.

500 kr.

Moscato d´Asti Fiocco di Vite
80 / 250 kr. Italien. Let mousserende, sødmefyldt, tropisk frugt.

80 / 250 kr.

Cremant Blanc Brut de Charvis
80 / 250 kr. Frankrig. Fyldig, sprød, frisk syre.

80 / 250 kr.

Pecheron Chenin/Viognier
Sydafrika. Blød, aromatisk, frugtig.

80 / 250 kr.

Rooiberg Chardonnay
Sydafrika. Frugtig, egetræ, forfriskende sprød syre.

80 / 250 kr.

G.H. Mumm Demi Sec,
Frankrig. Sødmefyldt champagne, friske bær.

500 kr.

G.H. Mumm Cordon Rouge Brut,
Frankrig. Elegant champagne, tør, forfriskende.

500 kr.

COCKTAILS SEPERAT UDVIDET COCKTAILMENU
TORSDAGE, FREDAGE OG LØRDAGE FRA 18.00-LUK.

ROSÉVIN
Côte des Roses
Frankrig. Afbalanceret, sommerbær, frisk.
Villa di Mare Rosato,
Italien. Intens, frugtig, afbalanceret.
Brachetto d´Acqui
Italien. Mousserende, sødmefyldt, jordbær,
blomster.

Dark ‘n’ stormy
80 / 250 kr. Havana 7 år, lime, ginger beer.

75 kr.

Aperol Spritz
80 / 250 kr. Aperol, cava, danskvand, appelsinskive.

85 kr.

Moscow Mule
80 / 250 kr. Absolut vodka, lime, ginger beer.

75 kr.

RØDVIN
IL Piccolo fra Peter Vinding
Italien. Modne bær, vilde urter, kraftig.

Passio
Absolut Vodka, passion, lemon soda.

75 kr.

Lillet Spritz
Lillet Blanc, tonic, agurk, mynte, jordbær.

70 kr.

100 / 450 kr.
GIN OG TONICS

11th Hour, Cellar Pinot Noir,
USA. Mørke bær, elegant, fløjlsblød.
Percheron Shiraz/Mouvedre
Sydafrika. Blød, rund, solmodne bær.
Erraziriz Estate Carbernet Sauvignon
Chile. Fyldig, modne bær, rubinrød.
Finca Antigua Tempranillo
Spanien. 100% Tempranillo, kraftig, intens.

80 / 250 kr.
Beefeater
Beefeater 24
80 / 250 kr. Hendrick’s
Monkey 47
Monkey 47 Sloe
80 / 250 kr.
4cl. gin med Fever Tree Tonic eller flaske gin med 8
Fever Tree Tonic.
80 / 250 kr. Vælg mellem: Indian, Lemon Tonic, Aromatic,
Elderflower, Mediterranean.

80 / 500 kr.
90 / 650 kr.
95 / 800 kr.
110 / 1000 kr.
110 / 1000 kr.

