
Vores køkken er baseret på økologiske og lokale varer i 
sæson, og vi er meget stolte af vores leverandører. Vi får 
gris fra Birthesminde, mel og korn fra Østeragergård fra 
de omkringliggende marker, chokolade fra Friis-Holm, 
kaffe fra Just Coffee, grønt fra Stensbølgaard, kimchi fra 
Kattinge Kraut.

Vi er altid klar til at guide dig, til den rigtige øl til maden!

KOLDE DRIKKE, KAFFE & SØDT 

KAFFE + TE
25 KR
Vores kaffe er mørk Colombia fra Just 
Coffee. Vores te er enten grøn, sort eller 
frisk mynte

BRUS 
30 KR
Herslevs egen sodavandsserie. Vælg mel-
lem æble, kvæde, kirsebær eller ingefær

SAFT FRA SØBOGAARD
25 KR

DAGENS KAGE 
40 KR  
Altid med ingredienser fra Friis-Holm cho-
kolade og sæsonens frugter og  bær

DEN LILLE ØLSMAGER
90 KR (4 ØL)

Vil du gerne prøve lidt forskelligt, 
så snup 4. (ca. 10 cl. af hver) Du 
vælger selv hvilke fra fadølsha-
nerne

TAP ROOM & CAFÉ

ØKOLOGISKE NATURØL 
50 KR (STOR FADØL) 
35 KR (LILLE FADØL)

Vi har altid 11 øl på hanerne, di-
rekte fra bryggeriets tanke. Både 
klassikere og unikke oplevelser

CHARCUTERIE-BRÆT
275 KR (NOK TIL 2)

Brættet indeholder: 

FANGST
Vælg mellem en dåse brislinger, laks, 
ørred eller muslinger. Alt sammen fra 
bæredygtigt nordisk fiskeri

VESTERHAVSOST
Fra Thise - lang lagring, fine krystaller 
og noter af nød

PØLSE
Fra Birthesmindes krølhalede grise. 
Enten tapaspølse med hele peberkorn 
eller stærk chilipølse
 
SURT 
Syltede rødløg, kimchi, chutney med 
løg eller æble. Alt er enten hjemme-
syltet eller fermenteret hos Kattinge 
Kraut

RYGEOST 
Cremet med et strejf af røg 

SURDEJSBRØD  
Hjemmebagt med Østeragergårds mel

SNACKS 

FANGST & SURT 
75 KR
Brislinger, laks, ørred eller muslinger fra bære-
dygtigt nordisk fiskeri. Hjemmebagt surdejs-
brød og fermenteret kimchi fra Kattinge Kraut

SNACKPØLSER
35 KR 
Fra Birthesmindes krølhalede grise

OSTEPLATTE
75 KR 
Tre forskellige oste med hjemmelavet marme-
lade og surdejsbrød

CHIPS
35 KR
Vælg mellem kartoffel- eller rodfrugtchips 

SMØRREBRØD
65 KR  / 3 stk. 180 KR

På rugbrød fra Østagergård. Vælg mellem: 

KARTOFFELMAD
Med kartofler fra Stensbølgård

FRIKADELLEMAD 
Med gris fra Birthesminde

PASTRAMIMAD 
Med økologisk oksekød


