PELLES KAFFEPAUSE
Pelle elsker en pandekage med sukker
og en kop økologisk filterkaffe.

57 KR.

DRIKKEVARER
Sodavand
Pepsi, Pepsi Max, Faxe Kondi, Faxe Kondi Free, Mirinda Orange
Lille                                                      28 kr
Mellem                                                   38 kr
Stor                                                     48 kr
Tivoli-vand                                                20 kr
Økologisk brikjuice                                          15 kr
Matilde kakaomælk                                         15 kr
En kop mælk                                              15 kr
SAFT
Æblemost, hyldeblomst, rabarber eller solbær
Lille                                                      30 kr
Mellem                                                   40 kr
Stor                                                     50 kr

Alle drikkevarer tillægges pant 5 kr
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VARME DRIKKE
Filterkaffe                                                 25 kr
Caffé latte / Cappuccino                                      38 kr
Te, diverse                                                25 kr
Varm kakao med flødeskum                                   35 kr
Varm kakao med vaniljeis                                    40 kr

SKÆGS FAVORITMADPAKKE
Vælg selv din børnemadpandekage og få
en lille juice eller sodavand og 1 stk frugt

67 KR.

MENUER
Rasmus Klumps yndlingsmenu                                56 kr
Pandekage med syltetøj, sukker eller chokolade og lille sodavand / saft
Skægs favoritmadpakke                                      67 kr
Valgfri børnemadpandekage og lille sodavand / juice samt 1 stk. frugt
Pelles kaffepause                                           57 kr
Pandekage med syltetøj, sukker eller chokolade og kaffe / the / kakao
Pingos festmåltid                                           87 kr
Valgfri madpandekage og mellem sodavand
SØDE PANDEKAGER
Pandekage med rørsukker                                    33 kr
Pandekage med kanelsukker                                  35 kr
Pandekage med chokoladesauce                              35 kr
Pandekage med saltkaramel                                  35 kr
Pandekage med syltetøj                                      35 kr
Pandekage med banan                                      35 kr
Pandekage med chokolade og banan                           38 kr
Pandekage med skumfiduser                                  38 kr
Pandekage med vaniljeis                                     38 kr
Pandekage med vaniljeis og syltetøj eller chokolade (vaniljeis kommer ved siden af)  40 kr
VOKSEN

59 kr

59 kr
59 kr
59 kr
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BARN
MADPANDEKAGER MED GRAHAMSMEL
Serrano skinke, mozzarella, sprødt grønt og pesto           42 kr
Varmrøget laks, syltede rødløg, knasende boghvede,
sprødt grønt, purløg og creme fraiche dressing       42 kr
Pulled kylling, revet ost, tomatsalsa, jalapeños og
sprødt grønt                                  42 kr
Mozzarella, grillet syltet grønt, sprødt grønt, hummus 42 kr

