MORGENBUFFET 39,MAN - FRE 8.30-11

Morgensnack - alle dage indtil kl. 11.00
Croissant 25,-

Brunch serveringer - alle dage indtil kl. 13.00
MISTER GLOBEN 119,Klassisk brunch med røræg, pølser, bacon, ost og brie, lufttørret skinke, italiensk
pølse, marmelade, frisk frugt og hjemmebagt chokoladekage

..eller en anelse mere robust?
Pasta og sandwiches
Pasta 129,m/Ristet Chorizo (Rigatoni med tomat/chili-sauce, squash, rødløg,
rød peber, ristet chorizo, grov basilikums-pesto og Parmesan)
m/Kylling (Rigatoni med stegt kylling, squash, rødløg, svampe,
hvidvins-sauce og friterede kapers)
Sandwiches 89,m/Roastbeef (med senneps-pickles, peberrods-aioli og grønt)
m/Laksesalat (af bagt og røget laks rørt i hytteost, radiser og grønt)
- vælg mellem bolle eller rugbrød

MISS FLAKKET 119,Frisk og sød brunch med græsk yoghurt med bærpuré, ost, brie, marmelade,
crunchy nutella, blødkogt æg, laksesalat, frisk frugt og hjemmebagt chokoladekage

CLUB sandwich 119,med kylling, bacon, ost, karrycreme og grønt
serveres med rustikke pomfritter og chili-aioli

WEEKEND BRUNCH-BUFFET 119,-

- Den tunge skala?

Lækker brunch-buffet
med alt hvad et ægte brunch-hjerte banker for
- det’ weekend, det’ hygge, det’ brunch på Globen

Bøf og burgere

LØR, SØN & HELLIGDAGE 9-14

- Skal det være let?

Cava og snacks
Cava til snacks pr. glas 55,1 snack 45,- / 2 snacks 85,- / 3 snacks 125,- / 4 snacks 155,-

OX Steak 169,med salat, urtesmør, sommergrønt
og rustikke pommes frites med chili aioli
Burger 139,Cheese/bacon (Hakkebøf, bacon, ost)
Chili OX (Oksefilet, bløde løg, jalapeños)
Italian Chicken (Kyllingebryst, pesto, Parmesan)
- alle med salat, tomat, agurk, løg, burgerdressing,
rustikke pommes frites og chili-aioli

Rodfrugt chips
Af rødbede, kartoffel, gulerod og pastinak
Nødder og pølse
Ølpølse, salte nødder og røgede mandler
Ost og oliven
Kalamata oliven og egetræsrøget cheddar
Pesto med grissini
Basilikum/parmasan pesto med grissinier

Salat, suppe og tapas
Salater 98,m/kylling (med blandet grønt, tranebær, malt-croutoner,
Parmesan, sennepsdressing og stegt kylling)
m/laksesalat (af bagt og røget laks rørt i hytteost og radiser
på grønt med kartofler og malt-croutoner)
m/røget dyrekølle (på salat med soltørrede tranebær, røgede mandler,
Parmesan og peberrods-dressing)
Tapasbræt 119,med lufttørret skinke, 2 slags italiensk pølse, ost, oliven, mojo, pesto,
røgede mandler og kvæde/solbær kompot

Det søde <3
Lun ostedessert 65,Dadler fyldt med gedeost, lufttørret skinke med Tallegio
samt nødder og solbær/kvæde-marmelade
Is og Sorbet 55,med hjemmelavet is og sorbet, flødeskum og chokolade
Chokoladefondant 55,med hjemmelavet vaniljeis og karamellisseret æble-puré

Småt men godt til... kaffen?
Hjemmebagte mini cookies 28,Chokolade Hapsere 28,Hjemmelavede flødekarameller med havsalt 28,-

KAGE-BORD 39,-

Fiskesuppe 76,Bagt fisk og urter samt en suppe lavet med kokosmælk, ingefær, chili og anis

Alskens dejlige kager - til at gøre en god eftermiddag endnu bedre :)
ALLE DAGE 14 -16.30 (lør og søn 15.00-16.30)

(Den uundgåelige) Nachos med smeltet ost 69,med smeltet ost, salsa, crene fraiche og jalapeños
..... med spicy kylling 89,-

VI HAR OGSÅ RETTER I BØRNEHØJDE!
Burgere, pastaretter m.m. - spørg en tjener :)

