CAFE VICTORIA
-

VELKOMMEN PÅ CAFÉ VICTORIA

EN MADOPLEVELSE VÆRD !

LØRDAG AFTEN
fra kl. 16.00 til 21.00
HVIDLØGSSTEAK ”VALENCIA”
200gr. steak af oksefilet grillet m/ hvidløg,
dagens grønt, toppet m/ hvidløgsmør.
Serveres m/ mixed salat og ovnbagte petit
kartofler eller pommes frites.
NORMALPRIS kr. 189,-

NU KR. 139,MED 250 GR. BØF KR. 169,-

Hertil anbefaler vi:
”7 Deadly Zins”
Old Vines Zinfandel
Californien
1/1 fl. kr. 299,-

Café Victoria slog dørene op d. 12. marts 2007.
Caféen ejes og drives af Vivi og Tim
Hjortebjerg.
Vi er glade for og stolte af vores lyse og dejlige
lokale, som danner en perfekt ramme for en
hyggestund.
Vi skærer alle vores bøffer af oksefilet eller
mørbrad fra Hereford, Angus eller Limousine,
som er fra nøje udvalgte dyr. Derfor kan du med
rette forvente at få et mørt og smagsfyldt
stykke kød, hvis du bestiller en af vores
stegeretter eller vores frokost bøf. Alle vores
saucer, dog ikke bearnaisesaucen, og alle
dressinger er hjemmelavet. Vi bestræber os på
at lave maden med vores personlige præg. Og vi
gør vores bedste for, at vores gæster får en
rigtig god service. Det er nemlig meget vigtigt
for os, at du går herfra med en god oplevelse.
Bøf og Bio: Du kan bruge din biografbillet fra
CinemaxX Rosengårdcentret til at få rabat på
udvalgte menuer. Læs mere på vores
hjemmeside www.cafe-victoriaodense.dk eller
spørg endelig vores personale.
Glutenfrit: Vi tilbyder at lave en del af vores
retter glutenfrie, spørg endelig vores personale
for information.
Mad ud af huset: Vi leverer gerne maden til
jeres fest, eller I kan holde festen hos os. Vi har
en restaurant beliggende i de mest fantastiske
omgivelser. Café Victoria Douglashuset ligger i
Langesø, hvor du fra restauranten har udsigt
over golfbanen. Vi har plads til 85 personer.
Kig på vores hjemmeside: www.cafevictoriagolf.dk eller ring på tlf. 65964004.
Åbningstider: Alle ugens 7 dage 10:00-21:00,
også helligdage. Vi holder dog lukket d. 24., 25.
og 26. december samt d. 1. januar. Derudover er
der særlige åbningstider for d. 31. december,
hvor vi kun har åbent i tidsrummet 10:00-14:00.

Cafe Victoria • Rød Gade Rosengårdcentret 189
• 5220 Odense SØ Tlf.: 66 100 141
www.cdense.dk

PASTA & OMELET
PASTAEN VARIERER EFTER KOKKENS
HUMØR. SPØRG TJENEREN.
Alle pastaretterne fås med fuldkornspasta.

VICTORIA`S SANDWICHES
PARISERBØF
WIENERSCHNITZEL

PASTA PESTO
Pasta m/ grøn pesto, olivenolie og kylling.
Toppet m/ flager af Grana Padano
og semi-dried tomater
kr. 99.-

FOCCACIA ”EL SALMONE”
Grillet focacciabolle m/ røget laks, salat, husets
dressing og tomat-løgrelish.
kr. 109,-

PASTA CON FUNGI
Pasta med cremet svampesauce
Toppet med bacon og semi-dried tomater
kr. 99,-

FOCCACIA ”ALLA PROVENCE”
Grillet focacciabrød m/ skiver af
kyllingeinderfilet, salat, løg og sprød bacon
samt husets dressing.
kr. 109,-

PASTA GORGONZOLA
Pasta i cremet gorgonzolasauce med bacon.
Toppet med soltørrede tomater
kr. 99,PASTA SALMON
Pasta m/ laks i en cremet hvidvinssauce.
Toppes m/ asparges og citron
kr. 99,PASTA CARBONARA ALA VICTORIA
Pasta i en cremet flødesauce med Grana
Padano, bacon og hvidløg. Hertil hjemmelavet
pestobrød med hvidløg
kr. 99,-

RUSTIC SANDWICH
M/ LAKS OG HYTTEOST
Grillet rustik grovbolle m/ salat, røget laks,
soltørret tomat, hytteost, mandler og husets
dressing
kr. 109.VICTORIA'S "STEAKHOUSESANDWICH”
Grillet 160 gr. oksefilet i hvidløgsristet baguette
m/ salat, sauté af peberfrugt, majs, løg, tomat,
agurk samt bacon og husets dressing.
kr. 149,-

OMELETTER SERVERES kun til kl. 14.00

TILKØB
Pommes frites m/ pommes sauce
eller
Ovnbagte petit kartofler m/ husets dressing
kr. 20,-

VEGETAR OMELET
Omelet med tomat, løg og kartofler,
gratineret med ost.
Serveres med ristet brød og smør
kr. 99,-

WIENERSCHNITZEL
Wienerschnitzel skåret af svinemørbrad,
serveres med ærter, brasekartofler,
wienerdreng og smørsovs
kr. 189.-

VICTORIA OMELET
Omelet med serranoskinke, rødløg,
tomat og Grana Padano.

PARISERBØF
(TIL DEN MEGET SULTNE)
Stor flot pariserbøf m/ æggeblomme, kapers,
rødbede, peberrod og rå løg
kr. 139,-

Serveres med ristet brød og smør
kr. 99,-

SNACK ,
HYGGE
SAMT NACHOS

SNACKKURV
Som en forret eller som lidt lækkert til en kold
øl eller et glas vin.
2 stk. hotwings
2 stk. mozzarellasticks
2 stk. chilipoppers
2 stk. mini forårsruller
2 stk. friturestegte løgringe
Pommes frites
Serveres med aioli

59,SNACKKURV til 2 personer
99,STORE HVIDLØGSBRØD
3 store gratinerede hvidløgsbrød

49,TAPASTALLERKEN

DESSERTER

BELGISK VAFFEL
Lun vaffel serveret med vaniljeis, flødeskum,
chokoladesauce og hindbærcoulis.
kr. 59,CHOKOLADE FONDANT
Serveres med råsyltede skovbær,
hindbærcoulis og vaniljeis
kr. 59,ITALIENSK IS
Vælg mellem:
jordbær og vanilje toppet m/ hindbærcoulis
chokolade og vanilje toppet m/ chokoladesauce
Begge italienske is
toppes med flødeskum og chokoladevaffelrør.
kr. 49,CRÈME BRÛLÉE
Lækker crème brûlée
serveres med råsyltede skovbær
kr. 59,-

129,-

KAGE OG TÆRTE
Hver dag har vores køkken forskellige lækre
kager og tærter som serveres
m/ flødeskum eller creme fraiche
Spørg venligst tjeneren for dagens kage / tærte
kr. 32,-

NACHOS ”VICTORIA DE POLLO”

VICTORIAS ISKAFFE EL. ISKAKAO
m/ kugler af vaniljeis, vaffelrør og flødeskum
kr. 39,-

Varmrøget laks m/ rygeostcreme, oliven,
saltmandler, pesto, manchego ost, ølpølser,
grisinni, serranoskinke med semi-dried
tomater, bruchetta med ost.

Nachos m/ kylling og gratineret cheddarost
Creme fraiche, guacamole
og salsa serveres ved siden af.

99,NACHOS CON SALSA SIESTA
Nachos gratineret med cheddarost.
Creme fraiche, guacamole
og salsa serveres ved siden af.

kr. 87,-

VICTORIAS KAFFE, THE ELLER
KAKAOMENU
Dagens kage eller tærte med 1 kop kaffe, the
eller kakao m/ flødeskum
kr. 49,- / Latte eller Cappuccino + 10,-

BURGERE
CAFE VICTORIA
-

EN MADOPLEVELSE VÆRD !

Vores bager leverer friskbagte burgerboller og
slagteren kommer med Dry-Aged kød hver dag.

Alle dressinger og pommes frites saucer er
hjemmelavet.
ALLE FÅS SOM VEGETAR-BURGERE

Frokost Bøf

VÆLG MELLEM BRIOCHE ELLER CIABATTABOLLE

180 g bøf af mør og saftig oksefilet
eller 4 stk. kyllingeinderfilet
serveres m/ dagens grønt,
bearnaisesauce eller rødvinssauce og
ovnbagte petit kartofler eller pommes frites

Serveres med ovnbagte petit kartofler m/ husets
dressing eller pommes frites m/ hjemmelavet
pommes frites sauce.

kr. 119,-

Til alle vore BURGERE

ALMINDELIG BURGER
Burgerbolle m/ 200gr. bøf af hakket Dry Aged
oksekød, tomat, agurk, salat og
husets dressing.
kr. 123,BACON BURGER
Burgerbolle m/ 200gr. bøf af hakket Dry Aged
oksekød, bacon, tomat, agurk, salat og
husets dressing.
kr. 128,-

FRA KL: 16.00 – LUK

KR. 179,-

CHEESE BURGER
Burgerbolle m/ 200gr. bøf af hakket Dry Aged
oksekød, ost, tomat, agurk, salat og
husets dressing.
kr. 128,BACON CHEESE BURGER
Burgerbolle m/ 200gr. bøf af hakket Dry Aged
oksekød, bacon, ost, tomat, agurk, salat og
husets dressing.
kr. 128,-

TILBUDDET GÆLDER
HVER DAG
KL. 10.00 – 16.00

MEXI BURGER
Burgerbolle m/ 200gr. bøf af hakket Dry Aged
oksekød, salat, tomat, agurk, salsa, guacamole
og jalapenos.
kr. 133,BLUE CHEESE BURGER
Burgerbolle m/ 200gr. bøf af hakket Dry Aged
oksekød, tomat, agurk, grillet ananas, salat,
friturestegte løgringe og blue cheese dressing.
kr. 134,-

Café Victoria i Rosengårdscentret –
Rød Gade – tlf: 66 100 141
Åbningstider:
Alle ugens syv dage 10.00 – 21.00
Køkkenet lukker 20.30
www.cafe-victoriaodense.dk

GIGA BURGER - Med masser af det hele
Burgerbolle m/ 2 stk. 200gr. bøf af hakket Dry
Aged oksekød, bacon, ost, tomat, agurk, salat og
husets dressing.
kr. 176,-

BURGERE

MØRE & SAFTIGE LÆKKERIER FRA VORES GRILL

Vores bager leverer friskbagte burgerboller og
slagteren kommer med Dry-Aged kød hver dag.

Alle dressinger og pommes frites saucer er
hjemmelavet.

ALLE FÅS SOM VEGETAR-BURGERE
VÆLG MELLEM BRIOCHE ELLER CIABATTABOLLE
Til alle vore BURGERE
Serveres med ovnbagte petit kartofler m/ husets
dressing eller pommes frites m/ hjemmelavet
pommes frites sauce.
KYLLINGE BURGER
Burgerbolle m/ grillet kyllingeinderfilet, salat,
bacon, løg, tomat, agurk, ananas, ristede
mandler, karrydressing.
kr. 129,PANKO-PANERET KYLLINGE BURGER
Burgerbolle m/ panko-paneret kyllingefilet,
salat, bacon, løg, tomat, agurk, ananas, ristede
mandler, karrydressing.
kr. 129,PULLED PORK BURGER
Burgerbolle smurt med salatmayonaise og fyldt
med super mør langtidsstegt nakkefilet,
sprød salat og coleslaw.
Kr. 129,3 LÆKRE SLIDERS
Mini Brioche bolle smurt med Chipotle mayo,
salat, tomat, Dry Aged hakkebøf., Cheddar ost
og syltede agurk.
Mini Brioche bolle smurt med estragon mayo,
skiver af Ribeye bøf, salat og syltede rødløg.
Mini Brioche bolle smurt med
salat mayo, Panko paneret kylling
og græsk tzatziki
Pris for alle 3 kr. 129,Tilkøb en kurv pommes
eller ovnbagte petit kartofler kr. 20,-

Ketchup
Hjemmelavet husets dressing
Hjemmelavet pommes frites sauce
Hjemmelavet aioli
Hjemmelavet estragon mayo
Hjemmelavet chipotle mayo

+ 5.+ 5.+ 10.+ 10.+ 15.+ 15.-

Vi bruger altid oksekød af bedste kvalitet. Vi skærer
bøfferne af oksefilet eller oksemørbrad, og det er fra
enten Angus, Hereford eller Limousine.
HVIS IKKE ANDET AFTALES STEGES BØFFERNE
MEDIUM !!

LAKSESTEAK
Stor flot grillet laksesteak m/ citron,
spidskålstzatziki, dagens grønt
og ovnbagte petit kartofler samt kryddersmør
kr. 184,OKSEMØRBRAD TOPPET MED BACON
180gr. bøf af oksemørbrad. Serveres med
dagens grønt.
Dertil ovnbagte petit kartofler
eller pommes frites
Valgfri sauce
kr. 229,220gr. bøf kr. 259,VICTORIAS ”STEAK OG SALAT”
200gr. mør oksefilet toppet m/ kryddersmør,
mixet salat og dagens grønt.
Serveres m/ ovnbagte petit kartofler eller
pommes frites
kr. 199,250gr. bøf kr. 229,PEBERSTEAK
200gr. mør oksefilet med grøn peberkornsauce
og dagens grønt.
Serveres m/ ovnbagte petit kartofler eller
pommes frites
kr. 209,225gr. bøf kr. 239,BØF VICTORIA
200 gr. mør oksefilet, serveres med friturestegte
løgringe, spidskålstzatziki,dagens grønt.
Serveres m/ ovnbagte petit kartofler eller
pommes frites
Valgfri sauce
kr. 219,250gr. bøf kr. 249,HVIDLØGSSTEAK ”VALENCIA”
200gr. mør oksefilet grillet m/ hvidløg,
dagens grønt, toppet m/ kryddersmør.
Serveres m/ ovnbagte petit kartofler eller
pommes frites.
kr. 199,250gr. bøf kr. 229,SAUCER
Bearnaisesauce
Rødvinssauce
Gorgonzolasauce
Grøn peberkornsauce
Skovsvampesauce

22,22,26,
26,
26,-

BØRNEMENU
DIVERSE KOLDE DRIKKE

KILDEVAND 0,50 L
kr. 32,KANDE ISVAND
kr. 35,1/2 L ISVAND
kr. 20,FRISKPRESSET APPELSINJUICE
kr. 40,APPELSINJUICE FRA KARTON
kr. 28,ÆBLEJUICE
kr. 28,FRISKTAPPET ØKOLOGISK
RYNKEBYSAFT:
0,25 L HYLDEBLOMST
0,25 L SOLBÆR
0,25 L RABARBER
kr. 30,-

(INDTIL 15 ÅR)

”CHICKY”
Stegt kyllingeinderfilet m/ ketchup og
spyd med frugt og grønt.
Serveres m/ pasta, ovnbagte petit kartofler
eller pommes frites.
”HAPPY BAMBINO BURGER”
Bøf af hakket oksekød m/ salat og ketchup.
Serveres m/ spyd med frugt og grønt og pasta,
ovnbagte petit kartofler eller pommes frites.
+ bacon kr. 5,+ ost kr. 5,KYLLINGEBURGER
Grillet kyllingeinderfilet, salat, tomat, agurk og
ketchup
Serveres m/ spyd med frugt og grønt og pasta,
ovnbagte petit kartofler eller pommes frites.
+ bacon kr. 5,BØF ”COOL STYLE”
Lille grillet mør bøf af oksefilet og
spyd med frugt og grønt.
Serveres m/ pasta,
ovnbagte petit kartofler eller pommes frites.
PASTA M / KØDSAUCE
Pasta m/ kødsauce og parmasan.
Serveres med spyd med frugt og grønt.
LAKSEBØF
Lille laksebøf m/ pasta, ovnbagte petit kartofler
eller pommes frites.
Serveres med spyd med frugt og grønt.
BØRNE NACHOS
Gratineres i ovnen med ost og serveres med
creme fraiche, salsa og guacamole ved siden af.
Serveres med spyd med frugt og grønt.
RØDSPÆTTE MED REMOULADE
Rødspættefilet med remoulade og spyd med
frugt og grønt.
Serveres med pommes frites, ovnbagte petit
kartofler eller pasta
KYLLINGENUGGETS
Serveres med pommes frites og ketchup.

Frit Valg 60,-

FADØL OG SODAVAND

ODENSE, ODENSE CLASSIC
Lille – 0,30
Mellem – 0,50
Stor – 0,75
Alkoholfri øl 0,33

kr. 40,kr. 60,kr. 82,kr. 35,-

SPECIALØL: VI HAR ALTID
8 FORSKELLIGE SPECIALØL
SPØRG TJENEREN
Lille – 0,30
Mellem – 0,50
Stor – 0,75

kr. 43,kr. 65,kr. 87,-

DIVERSE

SAUCER
Rødvinssauce
Bearnaisesauce
Gorgonzolasauce
Skovsvampesauce
Grøn peberkornsauce
SIDE ORDRES
Snackkurv til en øl eller et glas vin
Snackkurv til 2 personer
Friturestegte løgringe 5 stk. m/ aioli
Kurv med brød, kryddersmør og oliven
Bacon
Ekstra ost
Ovnbagte petit kartofler m/ dressing
Pommes frites m. pommes frites sauce
Lille mixed salat m. husets dressing

SHANDY
50 % Øl, 50 % Lemon.
Lille – 0,30
Mellem – 0,50
Stor – 0,75

kr. 39,kr. 58,kr. 79,-

kr. 35,kr. 50,kr. 67,-

EGEKILDE MED CITRUS
Flaske – 0,25

59,99,29,30,10,10,30,30,29,-

,DRESSINGER

PEPSI, PEPSI MAX, FAXE
KONDI, FAXE KONDI FREE,
MIRANDA LEMON, MIRANDA
APPELSIN, DANSKVAND,
DANSKVAND CITRUS
Lille – 0,30
Mellem – 0,50
Stor – 0,75

22,22,26,26,26,-

kr. 32,-

Remoulade
Ketchup
Karrydressing
Husets dressing
Salsa
Mayonaise
Pommes frites sauce
Guacamole
Hjemmelavet aioli

5,5,5,5,5,5,10,10,10,-

SPIRITUS

ROM
GIN
VODKA
1-ENKELT BITTER
KAHLUA
JAMESON IRISH WHISKYE
BAILEY´S IRISH CREAM
COGNAC

KAFFESPECIALITETER.

27,27,27,27,27,27,27,45,-

40,45,60,45,45,45,40,60,-

CAFFE LATTE
DOBB. SHOT
kr. 44,-

CAPPUCCINO
DOBB. SHOT
kr. 44,-

CAFFE LATTE STOR
kr. 49,-

CHAI LATTE
FLERE
VARIANTER
kr. 39,-

LATTE MACCHIATO
kr. 39,KARAMEL LATTE
MACCHIATO
kr. 44,CHOCOCINO
kr. 39,THE
kr. 25,EKSTRA SIRUP
kr. 5,-

DRINKS
GIN HAZZ
DARK AND STORMY
GIN TONIC
APEROL SPRITZ

CAPPUCCINO
kr. 39,-

KARAMEL
CAFFE LATTE
kr. 44,-

KAFFE MED SPIRITUS
ALM. KAFFE OG BAILEY
ORIGINAL IRISH COFFEE
DOBBELT IRISH COFFEE
NUTTY IRISH COFFEE M.NØDDESIRUP
CARAMEL IRISH COFFEE
M.KARAMELSIRUP
VANILLA IRISH COFFEE M.VANILJESIRUP
CHOKOLADE IRISH COFFEE M.
CHOKOLADESIRUP
EXOTIC IRISH COFFEE M.KAHLUA

CAFFE LATTE
kr. 39,-

45,45,45,45,-

EKSTRA MÆLKESKUM
KOLD/VARM
kr. 5,KAFFE
kr. 25,RISRETTO
kr. 16,ESPRESSO
kr. 16,DOBB. ESPRESSO
kr. 25,AMERICANO
kr. 23,CAFÉ CREMÉ
kr. 25,-

ICED
CAPPUCCINO
kr. 39,ICED CAFFE
LATTE
kr. 39,ICED LATTE
MACCHIATO
kr. 39,KOLD JORDBÆR
SHAKE
kr. 29,KOLD VANILJE
SHAKE
kr. 29,KOLD KARAMEL
SHAKE
kr. 29,CHOKOLADE
UDEN MÆLK
kr. 29,CHOKOLADE
MED MÆLK
kr. 29,MØRK CHOKOLADE
MED MÆLK
kr. 29,VARM KAKAO
M/ FLØDESKUM
kr. 39,-

VINKORT

VINKORT

ROSEVIN
Frankrig,
Lavendette Alpes de Hautes Provence
Med sin flotte lyse laksefarve syner denne rosévin
indbydende i glasset. Duften af stikkelsbær, som gør
vinen intens, går igen i smagen iblandet hints af røde
bær.
1/1 fl.
219,00
1/2 fl.
110,00
Glas (15 cl)
46,00

MOUSSERENDE VINE
Söhnlein Brillant Sekt

20 cl..

60,00

Spanien, D.O. Cava
Catellblanc Semi Seco
Frisk og balanceret, let sødmefuld cava med elegante
frugtrige noter og smukke delikate bobler i glasset.
1/1 fl.
219,00

RØDVINE
Californien, Lodi
Zinfandel “Cafe Victoria”
Lodi Zinfandel med intense noter af brombær,
kirsebær og en smule chokolade. Afslutningen er
lang og fyldig med lidt eg og vanilje.
1/1 fl.
219,00
1/2 fl.
110,00
Glas (15 cl)
46,00

Spanien, D.O. Cava
Catellblanc Rosado
Duften af blomster blandes med røde frugter og et
hint af nybagt brød. Smagen er tør, men alligevel
silkeblød og forfriskende, og syreindholdet er
velafbalanceret..
1/1 fl.
219,00

USA, Lodi
Zinfandel “ The 7 Deadly Sins”, Michael David
7 Deadly Zins er en Zinfandel med gashåndtaget i
bund, overdådig, lækker og sexet. Her er morbær,
mørke kirsebær og peber for fuld udblæsning.
1/1 fl.
299,00

Argentina, Mendoza
Malbec Trumpeter, Rutini Wines
Munden fyldes af en frugtrig vin med masser af
smag, intense tanniner og smagen af røde bær og
blommer blandet med hints af kardemomme og
peber. Eftersmagen er lang og fyldig.
1/1 fl.
249,00

Italien, Veneto
Amarone della Valpolicella Classico, Fabiano
Duften er elegant med let krydrede toner af egetræ
og mokka. Her findes også en stor koncentration af
moden rød frugt. Smagen er tør og velbalanceret.
1/1 fl.
499,00

HVIDVINE
New Zealand, Marlborough
Sauvignon Blanc, “Café Victoria”
Herlig frisk duft med typiske noter af hyldeblomst
og friske grønne druer. Smagen er fyldt med grønne
bær og frisk eksotisk frugt. Medium fyldig med god
lang eftersmag.
1/1 fl.
219,00
1/2 fl.
110,00
glas (15 cl)
46,00

Frankrig, Gascogne

La Gascogne Blanc, Alain Brumont
I smagen fornemmes ligeledes ananas og eksotiske
frugter, og der er en god balance mellem sødme og
syre. Eftersmagen er forfriskende og behagelig.
1/1 fl.
239,00
1/2 fl.
125,00
glas (15 cl)
50,00

VICTORIA´S
FORSKELLIGE BRUNCH
SERVERES FRA KL. 10.00 – KL. 14.00

SALAT, FISK & TÆRTER
”LET, SUNDT OG LÆKKERT”

”VICTORIA´S ”BYG-SELV-BRUNCH”
MIN. PRIS ER 129,V ÆLG 4 ting fra listen nedenunder:
Grillet chorizopølse med syltede rødløg
Varmrøget laks med rygeostcreme, citron og asparges
Frisklavet røræg med Cumberland pølse og bacon
Røget laks med dilddressing og agurk
Amerikansk pandekage med sirup og flormelis
Græsk yoghurt med müsli
Pommes røsti med aioli
Serranoskinke med grillet peberfrugt
Fiskefilet med remoulade og citron
Manchego-ost med oliven og cornichons
Porre-og bacontærte
Ost med oliven og cornichons
Hertil serveres brød, smør, frisk frugt og
1 kop alm. kaffe eller the eller kakao m/ flødeskum
eller æble/appelsin juice
kr. 129,- / Latte eller Cappuccino + 10,ENGLISH BREAKFAST
Æg, Bacon, engelske Cumberlandpølser, baked
beans, brød og smør og en 1 kop alm. kaffe eller the
eller kakao m/ flødeskum.
kr. 95,- / Latte eller Cappuccino +10."VICTORIA'S MORGENCOMPLET”
Skiver af mellemlagret ost med stykker af frugt
og et lille glas jordbærsyltetøj.
Serveres m/ rustikt brød, smør & 1 kop alm. kaffe
eller the eller kakao m/ flødeskum.
kr. 67,- / Latte eller Cappuccino + 10."VICTORIA'S CROISSANTMENU”
1 croissant m/ smør og et lille glas jordbærsyltetøj
samt 1 kop alm. kaffe eller the eller kakao m/
flødeskum.
kr. 49,- / Latte eller Cappuccino + 10,BØRNEBRUNCH (KUN BØRN UNDER 15 ÅR)
Æg, bacon, pølser, amerikansk pandekage med sirup,
nutella, frugt, toastbrød, smør.
Serveres med enten et glas juice eller
en milkshake med jordbær/karamel/vanilje eller
varm kakao m/ flødeskum
kr. 79,FRISKPRESSET APPELSINJUICE
kr. 40,SÕHNLEIN BRILLANT MOUSSERENDE VIN
20 cl. kr. 60.- ( nok til 2 glas )

”SALAT ”BRISTOL”
Sprøde salater og pasta penne vendt i pesto, serveret
med rødløg, agurk, tomat og 4 kyllingespyd, toppet
med parmesanost. Severes m/ brød og smør.
kr. 112,VICTORIA SALAT
Sprøde salater vendt i sesam soya vinaigrette,
serveret med mørt oksekød i stimler, agurk, rødløg,
semi dried tomate og parmesan.
Serveres m/ brød og smør.
kr. 134,LAKSE SALAT
Sprøde salater vendt i citrus vinaigrette, serveret
med røget laks, grønne asparges, tomat,
broccoli og stegte kartofler. Serveres m/ brød og smør.
kr. 134,CÆSAR SALAT ALA VICTORIA
Sprøde salater med cæsardressing, flager af Grana
Padano, bacon, brødcrouttoner, tomat og grillet
kyllingeinderfilet.
Serveres m/ brød og smør.
kr. 112,SALAT MED REJER
Sprød salat efter sæson med ferske rejer og husets
dressing. Toppes med citron, kaviar og asparges.
Serveres m/ brød og smør.
kr. 129,VICTORIA´S ”FISKETALLERKEN”
(en kold anretning)
Hvidvins- og Pernoddampet laks, rejer og
krebsehaler med mayonaise,
kaviar, citron, brøndkarse/hvidvinsdip, brød og smør.
Serveres på en bund af sprød salat.
kr. 139,STJERNESKUD
Stort, flot stjerneskud m/ stegt og dampet
rødspættefilet på ristet brød. Serveres med røget
laks, rejer, asparges, kaviar, citron
og husets dressing.
kr. 149,ORIENTALSK STJERNESKUD
Stort, flot stjerneskud m/ stegte rødspættefiletter på
ristet brød. Serveres med rejer, asparges, kaviar,
citron, en skive ananas
og hjemmelavet karrydressing
kr. 149,TÆRTE ”QUICHE LORRAINE”
Orginal fransk lun tærte bagt m/ løg, bacon, porrer
og ost.
Serveres m/ mixed salat, brød og smør.
kr. 99,-

