ØKOLOGISK SPISEHUS
ALT PÅ MENUKORTET ER HJEMMELAVET MED EN GOD PORTION
KÆRLIGHED BÅDE TIL DE ØKOLOGISKE RÅVARER OG TIL DIG

MORGEN OG WEEKEND
MORGENTALLERKEN

95,-

WEEKEND BRUNCH

Hverdage mellem kl. 10-13

Lørdag og søndag mellem kl. 10-13

Friskbagt brød, hjemmelavet marmelade, økologisk
ost, skyr med kompot, frugt, grønt samt et glas juice

5 små anretninger med hjemmebagt
brød samt et glas juice

FRISKBAGT BOLLE
Med ost og/eller hjemmelavet syltetøj

BØRNEBRUNCH (max 10 år)
4 små anretninger (se tavlen) med hjemmebagt
brød samt et glas juice

35,-

160,-

80,-

______________________________________________________________________________________

FRA KL. 11 – 15
SANDWICH
-

95,-

Vegetar med pesto
Landkylling med chutney
Flæskesteg med råsyltet rødkål og agurk

SALATER

BØRN
Frisksmurt sandwich med landkylling eller
økologisk skinke samt grøn snack
SOLDATERTALLERKEN
Små klassiske anretninger samt ost med knas
serveret med Kadettens hjemmebag. Se tavlen

120,-

Vegetar. Hjemmelavet vegetarisk bøf med grønt,
avokado og hummus
Fisk. Sæsonens fisk med grønt og syrlig ærtedip

60,-

160,-

SKIPPERLABSKOVS
120,Skipperlabskovs med økologisk oksekød, serveret med
Kadettens hjemmelavede sennep, rugbrød og
hjemmesyltede beder
PØLSE/OSTE
120,Udvalg af oste og pølser serveret med pesto, kompot,
oliven og hjemmebag

Stegt landkylling med grønt og chutney

______________________________________________________________________________________
SOLDATENS SANDWICH

80,-

DET SØDE OG IS

Fra kl. 15-17.

Alle dage kl. 10-17.

Skinke og ost med grønt, pesto og hummus

Hjemmebagte kager, sødt og is

Café Kadetten er åben fra kl. 10-17. Køkkenet lukker kl. 15.
TO STAY OR TO GO

ØKOLOGISKE DRIKKEVARER
VARME DRIKKE
Frisklavet sort bryg
Latte
Cappuccino
Cortado
Americano
Espresso
Stempelkande
Varm cacao
The i kande

VIN OG SPIRITUS

KOLDE DRIKKE
25,35,30,30,30,25,95,3035,-

Most
Sodavand
Danskvand
Kildevand
Isvand

25,28,25,25,20,-

Fadøl lille
Fadøl stor
Øl på flaske
Hvidvin flaske
Hvidvin glas
Rosé flaske
Rosé glas
Rødvin flaske
Rødvin glas
Cava flaske
Snaps

35,45,39,225,50,225,50,225,50,285,25,-

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 en uddannelse, café, køkken, bageri, 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 soldaterhaver, 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 rugbrød som en del af deres ”lønpakke” og på Kronborg Slot er der flere indmurede ovne, hvor
man bl.a. bagte rugbrød.
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 er åben fra kl. 10-17. Køkkenet lukker kl. 15.
TO STAY OR TO GO

