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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 119 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 119 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 119 kr.

kr. 99,-

kr. 99,-

kr. 99,-

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 99 kr.

kr. 79,-

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

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

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

kr. 79,-

kr. 35,-

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. 

Lille     
Mellem    
Stor      

JUICE NIKOLINES 
FRUGTHAVE 
Vælg mellem æble eller appelsin. 

kr. 25,-

Vælg mellem Chokolade, Jordbær, Vanilje 
eller Banan. Serveres med flødeskum på 
toppen.

Kr. 34,-
kr. 39,-

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,-

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 59 kr.

kr. 49,-

STOLTHEDER FRA 
FRITUREN

SNACKBOX DELUXE
4 stk. Chili cheese tops & 2 stk. hvidvins-, 
chili- & BBQ-marineret kyllingeinderfilet, 
paneret & dybstegt. 2 stk. store panerede 
rejer. 
Serveres med en valgfri dip. Vi anbefaler 
dog vores hjemmerørte chilimayo.

kr. 59,-

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. 20,-

DESSERTER OG IS

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. Kom ind og se vores 
udvalg.

             kr. 60,-

ØL, 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. 30,- 
Flaske fra kr. 125,-

kr. 24,-
kr. 29,-
kr. 39,-

IRISH COFFEE            kr. 49,-

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 69 kr.

kr. 49,-

KABYSSEN SLIDERS
Kabyssen Gourmet, CCBB burger og en 
Kabyssen Chili i en slider variant - god til at 
dele eller hvis man ikke kan bestemme sig.

Bestil med steakhouse fries til kun 149 kr.

kr. 129,-

KABYSSEN CCBB BURGER
Chicken Chili Bacon BBQ Burger med 
økologisk brioche bolle fra Jalm & B og 
saftige chicken tenders – med salat, tomat, 
hjemmerørt chilimayo, cheddar, bacon & 
BBQ sauce.

Bestil med steakhouse fries til kun 119 kr.

kr. 99,-

EGEKILDE 
Vælg mellem still eller sparkling.

kr. 20,-

MOST FRA ØSTERGAARD 
FRUGTPLANTAGE 
Varianter efter høst og årstid. 

kr. 25,-

MILK SHAKE KABYSSEN STYLE

CHAI LATTE
Vanilje eller Tiger spice.

Lille       
Stor      kr. 30,-

kr. 25,-

ØL
Vi har altid 5 forskellige øl på fad. Fast på 
hanerne finder man Royal økologisk pilsner 
og classic & vores egen Kabyssen bryg. 

       fra   kr. 39,- 

SOFTICE 
Fås med Chokolade krymmel, Tutti Frutti, 
Choko pulver, Lakrids, Oreo eller nødde  
krokant. Drys kr. 5,-

kr. 25,-

ÆBLETÆRTE MED ROSINER & KANEL kr. 35,-

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

kr. 60,-

ISPINDE 
Se vores lækre udvalg af ispinde på vores 
plakater.

kr. 10,-Fra 

CHOKOLADEKAGE FRA PRAG
Klassisk chokoladekage fra Prag med et 
lag af chokolademousse og toppet med 
chokoladespåner. I øvrigt en lille hapser.

kr. 15,-

LUN BELGISK VAFFEL
Serveres med softice, chokoladesovs & 
nøddedrys.

kr. 45,-

CROISSANT MED HASSELNØDDECREME
Friskbagte hver dag.

kr. 15,-

KABYSSEN ISANRETNING 
4 kugler is, softice & en lille vaffel. Toppet 
med  sauce & nødder. 

kr. 49,-

BANANASPLIT 
Banan, 3 kugler is, softice & flødeskum. 
Toppet med sauce & nødder. 

kr. 49,-

Anrettes med creme fraice eller flødeskum. 
Fås også med softice eller en kugle vaniljeis 
i stedet til kr. 37,-  

GAMMELDAGS VAFFELIS 
Vi har altid et stort udvalg af Carte d’Or is. 
Flødeskum & syltetøj er inkl. i prisen. 
Fås derudover med flødebolle eller guf til 5 
kr. og/eller softice på toppen til 10 kr. 

1 kugle
2 kugler 
3 kugler
4 kugler kr. 44,-

kr. 37,-
kr. 30,-
kr. 25,-

kr. 15,-

Lille   
Stor      

Lille       
Stor     kr. 40,-




