ØKOLOGISK SPISEHUS
A LT PÅ ME N U KORT E T E R HJ E MME L AVE T ME D E N GOD P ORT ION
K ÆRL I G H E D BÅ DE T I L DE Ø KOLOGISKE R ÅVAR E R OG T IL DIG!

MORGEN OG WEEKEND
# 1 M O R G E N P L AT T E

60,—

		kun hverdage mellem kl. 10—11
		Friskbagt bolle eller rugbrød med ost og hjemmelavet syltetøj, skyr med crunch og frisk frugt.

#2 WEEKEND BRUNCH
		
		
		
		
		
		

150,—

kun lørdag og søndag
» Æg med ristet parmaskinke og små tomater
» Filorulle med svampe, ost og pølse
» Frugt, glutenfri bananpandekage med bærkompot
» Hjemmelavet ”sund Nutella” og skyr med crunch
» Serveres med Kadettens hjemmebag.

HELE DAGEN
#3 FRISKBAGT BOLLE
		

		

#7 SKIPPERL ABSKOVS

95,—

		Serveret som i Helsingørs storhedstid under
sundtolden i 1800 tallet.
		Med hjemmesyltede beder, kadetsennep og
nybagt rugbrød.

med ost eller hjemmelavet syltetøj.

#4 SANDWICH
		

35,—

— Gråsten kylling med chutney og urter
— Frilandsflæskesteg med råsyltet kål og agurk
— Sprød flækærte-bøf med sylt og urter
Vælg mellem rustik bolle eller hjemmebagt
rugbrød.

		Sæsonens grønt og urter samt hjemmerørt dressing. Serveres med Kadettens friskbagte brød.
Vælg mellem kylling , hjemmerøget laks eller
flækærte-bøf.

		
		

150,—

		 3 små anretninger med grønt og urter samt ost
		 Serveres med Kadettens hjemmebag.

		

55,—

— Kylling med grøntsagsstave, dip og rustik bolle
— Fiskefrikadeller med hjemmelavet remoulade,
grøntsagsstave og rugbrød.

# 10 D E T S Ø D E

		

# 6 H A M L E T S P L AT T E

#8 DAGENS RET

#9 BØRNEMENU

# 5 S A L AT 9 0 , —

95,—

Nybagte kager og søde boller med mere.

D R I K K E VA R E R
VARMT

KOLDT

Stor latte

kr. 35,—

Fadøl lille

kr. 35,—

Cappuccino

kr. 30,—

Fadøl stor

kr. 45,—

Cortado

kr. 30,—

Most 		

kr. 25,—

Espresso americano

kr. 30,—

Lemonade

kr. 28,—

Espresso

kr. 25,—

Sodavand

kr. 28,—

Stempelkande

Kr. 95,—

Isvand flaske

kr. 20,—

Varm chokolade

kr. 30,—

Nørrebros bryghus på flaske

kr. 50,—

The i kande

kr. 35,—

Organic hvidvin flaske

kr. 195,— / glas kr. 50,—

Organic rosé flaske

kr. 195,— / glas kr. 50,—

Organic rødvin flaske

kr. 220,— / glas kr. 55,—

Kronborg snaps

kr. 30,—

Velkommen til det økologiske spisehus, café og bageri i
Kronværksbyen ved Kronborg Slot.
Velkommen til det økologiske spisehus, café og bageri i Kronværksbyen
ved Kronborg Slot.
KADETTEN holder til i den historiske
Sekondløjtnantskole i fæstningsområdet omkring Kronborg Slot.
Her har uddannelse og udvikling
været i højsædet, siden kadetter blev
til officerer. Det er historien i samspil
med slottet, der gør omgivelserne
unikke.
I dag rummer Sekondløjtnantskolen
køkken, bageri, café, reception og
postkontor, selskabslokaler og foredragssal, undervisningslokaler
og administration.

Vi formidler omgivelsernes historie
gennem retterne vi serverer i caféen,
brødet vi bager i bageriet samt høsten fra de små soldater-haver, som
vi har genskabt.
En af vores særlige kendetegn er
vores økologiske rugbrød, som indgår i mange af vores retter ligesom
vi sælger det i caféen til at tage med
hjem.
Soldaterne fik i sin tid udleveret
rugbrød som en del af deres »lønpakke« og på Kronborg Slot er der flere
indmurede ovne, hvor man bagte
rugbrød m.v. Vi bager dagligt økologisk brød i caféen, og for at gøre
sanseoplevelsen størst mulig foregår

det — som i gamle dage på Kronborg
— i en stor ovn direkte i caféen.
KADETTEN er også en socialøkonomisk virksomhed der er drevet af
at skabe plads på arbejdsmarkedet
til mennesker med særlige behov.
Derfor tilbyder vi en unik kombination af pædagogiske læringsforløb og
moderne virksomhedsdrift.
De unge kadetter har deres daglige
gang i hjertet af Kronværksbyen — et
miljø fuld af turistattraktioner med
mulighed for at passe caféen og
receptionen, klargøre lokaler til udlejning, vedligeholde omgivelserne,
dyrke naturen og deltage i produktionen af vores egne varer.

Café Kadetten har åbent kl. 10—17. Køkkenet lukker kl. 16.00
TO STAY OR TO GO

