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KABYSSEN CLASSIC  
Økologisk brioche bolle med saftig 200 grams 
bøf af 100% oksekød, hakket udelukkende 
af tykkam – med salat, tomat, løg, cheddar, 
sprød bacon, salatmayo, ketchup & pickles. 
Nogen ville nok kalde den for en ”Whopsy 
Deluxe”. Andre blot fantastisk!

Bestil med steakhouse fries til kun 89 kr.

KABYSSEN GOURMET  
Økologisk brioche bolle med saftig 200 grams 
bøf af 100% oksekød, hakket udelukkende 
af tykkam – med salat, tomat, bearnaise, 
sprød bacon, cheddar og emmentaler, 
syltede rødløg, frisk estragon & en anelse 
BBQ sauce. 

Bestil med steakhouse fries til kun 99 kr.

KABYSSEN CHILI
Økologisk brioche bolle med saftig 200 grams 
bøf af 100% oksekød, hakket udelukkende af 
tykkam – med salat, hjemmerørt chilimayo, 
rødløg, ketchup, jalapenos & cheddar.

Bestil med steakhouse fries til kun 89 kr.

kr. 75,-

kr. 79,-

kr. 70,-

KABYSSEN 
FLÆSKESTEGSBURGER
Sort brioche bolle med tyndtskåret 
flæskesteg (ca. 200 gram), sprøde svær, 
hjemmelavet rødkålsrelish & sennep-
peberrodssauce, frisk rucola & agurkesalat.
Gør sig også rigtig god kold som sandwich, 
og er derfor en god TO GO option.

Bestil med steakhouse fries til kun 79 kr.

kr. 60,-

FISH’N CHIPS 
Ølpaneret langefilet i hjemmelavet 
beignetdej – lavet på Brown ale og en anelse 
cognac. Serveres med en valgfri dip. 

Vi anbefaler sauce tartare og en 
”Kabyssen Bryg” at nyde det hele med.

CHICKEN TENDERS
3 stk. kyllingeinderfilet i sprød hjemmelavet 
panering. Serveres med en valgfri dip.

STEAKHOUSE FRIES
Dybstegt kartoffel serveret med en valgfri 
dip. Portionstørrelse ca. 200 gram. 

kr. 69,-

kr. 35,-

kr. 25,-

Vælg mellem ketchup, grovremolade, 
salatmayo, chilimayo, sauce tartare eller 
bearnaise

60 ml. kr. 5,-

SODAVAND 
Pepsi, Pepsi Max, Miranda Lemon, Miranda 
Orange, Faxe Kondi eller Faxe Kondi free. 

SOURCY PURE DUTCH 
Vælg mellem still eller sparkling.

Lille     
Mellem    
Stor      

75 cl.    

JUICE NIKOLINES FRUGTHAVE 
Vælg mellem æble eller appelsin. 

kr. 25,-

MILK SHAKE DINER STYLE
Vælg mellem Chokolade, Jordbær, Vanilje 
eller Banan. Serveres med flødeskum på 
toppen.

kr. 35,-

ISVAND kr. 10,-

FILTERKAFFE

THE
Assorteret, se vores udvalg i baren.

Lille    kr. 15,-
Stor    kr. 20,-

KAFFESPECIALITETER
Vælg mellem Caffe Latte, Cappuccino, 
Cortado eller Americano.

Lille    kr. 30,-
Stor    kr. 35,-

kr. 15,-

ESPRESSO Single  kr. 25,-
Double kr. 30,-

BURGERE & FRIES

KABYSSEN BØRNEBURGER
Lille brioche bolle med saftig 100 grams 
bøf af 100 % oksekød, hakket udelukkende 
af tykkam. Fås med med lige præcis det 
som barnet ønsker fra vores sortiment. 
En Kabyssen burger skal være en særlig 
oplevelse for alle størrelser.

Bestil med 1/2 portion steakhouse fries til 
kun 45 kr.

kr. 35,-

STOLTHEDER FRA 
FRITUREN

SNACKBOX
4 stk. Chili cheese tops & 2 stk. chicken 
tenders. Serveres med en valgfri dip.

kr. 40,-

DIP

KOLDE DRIKKE

VARME DRIKKE

VARM KAKAO
Med flødeskum, hvis du også er af den type 
der tænker, at flødeskum jo bare er luft!

kr. 15,-

DESSERTER OG IS

ROYAL ØKOLOGISK PILSNER
Lavet med omhu og omtanke af de bedste 
økologiske råvarer. Den har en frisk og 
velafbalanceret smag. Royal Økologisk 
Pilsner er en anelse mørkere i farven og 
efterlader et flot og fyldigt skum. Alk: 4,8 %

Lille 
Mellem 
Stor 

HEINEKEN 0,0 %
En forfriskende alkholfri pilsner med fokus 
på den gode smag. Til alle der gerne vil nyde 
en god pilsner, men ikke ønsker effekten af 
alkoholen. Alk: 0,0 %

33 cl.  

FADØL

ITALIENSK IS 
Vi har altid et stort udvalg af Italiensk is. 
Flødeskum & syltetøj er inkl. i prisen. 
Fås derudover med flødebolle til 5 kr., Guf til 
6 kr. og/eller softice på toppen til 15 kr. 

SOFTICE 
Fås med Chokolade krymmel, Tutti Frutti, Choko 
rollo, Lakrids, Oreo eller nødde  drys.

2 kugler kr. 30,-
3 kugler kr. 37,-
4 kugler kr. 44,-

            kr. 25,-

DAGENS KAGE 
Kom ind og se vores udvalg i baren.

    kr. 10,-

Come inside - we have an English menu in the bar

Vi pakker gerne din 
ordre varmt og fint 
ind, hvis du ønsker 
den TO GO! 

COCKTAILS
Vi fører de prisbelønnede, økologiske 
cocktails fra Nohrlund. Vælg mellem:

DEN RØDE   

   

 

  

             kr. 60,-

VIN & COCKTAILS
VIN
Vi har altid et lille udsøgt udvalg af rød-, 
hvid- og rosévin. Kom ind i baren så finder 
vi den rigtige vin til dig.

Glas fra   kr. 60,- 
Flaske fra kr. 250,-

Med vodka, jordbær & 
rabarber

Med gin, ingefær og 
hyldeblomst

Med gin, gulerod og 
æblemost

Med karamelliseret 
rom, espresso og 
chokoladebitter

-

-

-

-

DEN HVIDE

DEN ORANGE

DEN SORTE

kr. 39,-
kr. 49,-
kr. 64,-

ROYAL ØKOLOGISK CLASSIC
Brygget i Danmark med økologisk 
karamelmalt og mørkristet malt. Det giver 
en ægte malt classic på 4,8 % alk. Med 
en flot brun farve, lysebrunt skum og en 
fyldig smag. Præcis som classic-elskerne 
foretrækker det.

Lille 
Mellem 
Stor 

kr. 39,-
kr. 49,-
kr. 64,-

ANARKIST BROWN ALE
Theodor Schiøtz Brewing Co. står bag denne 
dejligt fyldige, men stadigvæk let drikkelige 
Brown Ale. Til dig, der nyder en sød øl 
med lav humlebitterhed. En øl, der ikke 
kræver ledsagelse af mad pga. højintense 
smagsintryk, men i stedet kan nydes uden 
smagsløgene bliver trætte. Alk: 6,3 %

Lille 
Stor 

kr. 40,-
kr. 50,-

ANARKIST NEW ENGLAND IPA
Theodor Schiøtz Brewing Co. står bag 
denne  friske og meget velduftende IPA, 
hvor du ikke får den direkte bitterhed fra 
humlen, men i stedet de friske aromaer af 
tropiske frugter, blomster og urter. En IPA til 
alle. Specielt dem, der ikke kan fordrage for 
bittert øl. Alk: 5,4 %

Lille 
Stor 

kr. 40,-
kr. 50,-

KABYSSEN BRYG
Kabyssen’s bryg er en frisk hvedeøl med noter 
af appelsin og koriander. Et glimrende valg 
til Fish’n Chips eller blot til at akkompaniere 
den smukke udsigt. 

Lille 
Stor kr. 50,-

kr. 20,-
kr. 25,-
kr. 35,-

kr. 40,-

kr. 30,-

kr. 40,-

KABYSSEN DELUXE VAFFEL 
4 kugler Italiensk is, softice, flødebolle. 
Vælg derudover mellem guf eller flødeskum 
& syltetøj

           kr. 55,-

IRISH COFFEE            kr. 49,-

Fra 

KABYSSEN MATROSBURGER
Lille brioche bolle med saftig 100 grams bøf 
af 100 % oksekød, hakket udelukkende af 
tykkam - med salat, tomat, løg, cheddar, 
salatmayo, ketchup & pickles.

Bestil med steakhouse fries til kun 50 kr.

kr. 35,-


