Velkommen til en dejlig aften på Ingolfs
SNACKS FRA KL. 16:
Anderillette serveret med sennep og surt og det gode hjemmebagte kernerugbrød / 85,Hummus, oliven, nødder / 75,-							
Stegte kartofler med Ingolfs bedste mayo / 45/75,- 		
Grillede bruchetta med salsa cruda og frisk basilkum / 45,-			
Det populære Snackbræt med smagfulde oste og bornholmsk
charcuteri, hj.lavede dip, brød og smør / 125

FRA 17.30-21:

BONUSINFO

ALT ER
HJEMMELAVET

Det populære Snackbræt / 125,Smagfulde oste og bornholmsk charcuteri, hj.lavede dip, brød og smør.
Perfekt at dele og starte aftenen med
Det grønne snackbræt/ 125,Perlebygsalat, spidskålssalat, stegte kartofler med husets bedste mayo,
rødbedehummus, bagte dadeltomater m. basilikum, vores lækre brød og smør
Det grønne snackbræt vegansk / 125 ,Super smagfuld salat / 110,Rå spidskål, hjemmelavet pesto, vanvittigt god revet Victoria-ost, perlebyg, radiser,
syltede rødløg og sprøde græskarkerner
DAGENS RET: Se tavle. Spørg i bar. Dagspris
Småretter: Del og kombiner!
Grillede bruchetta / 45,med salsa cruda og frisk basilkum
Stegte kartofler / 45/75,med Ingolfs bedste mayo
Rå rødbedecarpaccio / 95,med blød gedeostcreme, kapersvinaigrette og sprød malt
Anderillette / 85,Serveret med sennep og surt og det gode hjemmebagte kernerugbrød 85,Hummus, oliven, nødder / 75,Ostetallerken / 85,De lækreste oste, honningsyltede nødder og surt. Knasende lækre hj.bagte knækbrød
Dagens Dessert: Se tavle. Spørg i bar. Dagspris

God idé: Tjek kageskabet for hjemmebag

Velkommen på Ingolfs
GOD MORGEN
Hjemmebagt surdejsmorgenbolle med ost og marmelade/ 45,Hjemmebagt rugbrød med ost og marmelade / 45,-			

FRA 10-16:

BONUSINFO

Blødkogt økoæg / 49,med rugbrød og bornholmsk spegepølse			

ALT ER
HJEMMELAVET

Ostemad / 49,på smør-ristet rugbrød med syltede rødløg, sennep og karse		
- plus et blødkogt øko æg 15
Skyr / 59,Yoghurtskyr med bær, granola og kompot		
Grød / 69,med vanilleskyr, kanel og æble				
Brunch / 129,Røræg af økologisk æg, knaldgod Ravost, hummus, pommes rösti,
rygeostcreme, tapenade af semidried tomatoes, lidt grøn salat,
yoghurt med granola, grape med ingefærsukker, hjemmebagt brød, smør
Tillæg af bornholmsk Hallegaard spegepølse og oksepølse 25,Omelet / 89,med smeltet mozarella, bacon og salsa crudo			
Avokado/ærte-mad / 72,på vores lækre ristede kernerugbrød med chilimayo, saltede mandler og frisk chili
- plus et blødkogt øko æg 15
Sandwich / 105,på lækkert hjemmebagt lyst brød med tyndtskåret pastrami,
syltede agurker, grøn salat og dijon-mayonnaise
		
Smagfuld salat / 85,Rå spidskål, hjemmelavet pesto, vanvittigt god revet Victoria-ost, perlebyg, radiser, syltede
rødløg og sprøde græskarkerner
Den gode Hummus / 45,-							
Hummus, oliven, nødder / 75,-							
Triple Dip / 85,Tre af vores lækreste tapenader/dip. Med hjemmebag

God idé: Tjek kageskabet for hjemmebag

