
Menukort 

# Strandby Skud m/ 2 eller 3 pandestegte fiskefileter,  

    m/ rejer og syltede urter, dressing og grønt……. .kr. 135,-/148,- 

# Pariser Bøf, af ren oksefars m/ garniture……….……...kr. 130,- 

# Fish and Chips, frisk kuller m/ sauce Tatare…………..kr. 110,-   

# 2 pandestegte fiskefileter m/ hjemmebagt rugbrød,.…..kr.  98,- 

# 2 hjemmelavet fiskefrikadeller m/ hjemmebagt brød….kr. 95,- 

# Frisk Rejesalat m/ hjemmebagt pestobrød…...………..kr. 92,- 

# Rejemad m/ citron og mayonnaise…………………......kr. 80,-   

# Club Sandwich m/ kylling og syltede rødløg…………...kr. 90,- 

# Kyllingesalat m/ croutons og hjemmebagt pestobrød…kr. 90,- 

# Nachos m/ kylling og div. hjemmelavet. dip…………...kr. 88,-   

# Smørrebrød m/ pandestegt fiskefilet og citron………....kr. 70,- 

# Hjemmebagt flutes, m/ fyld, vælg mellem: 

- Røget laks ……………………………...………….kr. 80,- 

- Æg og rejer ………………………………………...kr. 70,- 

# Vegetar/Veganske retter: 

- Lækker blandet frisk salat med grønsager, pesto,           

falafel, avokado og hjemmebagt pestobrød …....kr. 70,- 

- Flutes med frisk salat, grønsager,                                      

falafel og guacamole…………............................kr. 70,- 

 

 

Menukort 

# Vores burgere er med hjemmelavet bøf og friske grønsager. 

# Strandby Burger m/ salsa og guacamole……..………….….kr. 58,- 

# Strandby Burger m/ bacon………………….……………….kr. 60,- 

# Strandby Burger m/ ost…………….………………………..kr. 60,- 

# Strandby Burger m/ ost og bacon…………………..………..kr. 65,- 

# Strandby Burger m/ spejlæg og bacon…...………..………...kr. 65,- 

# Kylling Burger m/ hjemmepaneret kyllingebryst……..……kr. 65,- 

# Pomfritter……………...…….………………………..……...kr. 30,- 

# Sweet potato fritter……………….………………………….kr. 40,- 

# Tilvalg: Glutenfri brød………………………………...……..kr. 10,- 

Børne menu op til 10 år: 

# Sprøde kyllingestykker m/ pomfritter…………..…………...kr. 60,- 

# Fiskefilet m/ pomfritter…………………………………...….kr. 60,- 

# Fiskefrikadelle m/pomfritter ell. rugbrød……………………kr. 60,- 

# Børneburger m/ pomfritter……………………………..……kr. 60,- 

 

Vi serverer lækker kvalitets is fra Kastbergs. Vi serverer vores 

populære hjemmelavet blå guf dertil. Lavet med kærlighed. 

Allergene skema forefindes, spørg personale       

 

 



 

Drikkevarer 

# Latte og Cappuccino…….………………………...kr. 40,- 

# Choko-kaffe m/ flødeskum………………………..kr. 40,- 

# Espresso og alm. Kaffe……………………….…...kr. 20,- 

# The……………………………………………...…kr. 20,- 

# Iskaffe m/ flødeskum……………………………...kr. 40,- 

# Irsk kaffe (2,5 cl)………………………………….kr. 60,- 

# Varm chokolade m/ flødeskum…………………...kr. 40,- 

# Hjemmelavet Milkshake……………………….….kr. 40,- 

 

Vi serverer kølig fadøl fra Hancock,                                              

husets vine og kolde drikke. 

 

Vi bruger gode lokale råvarer, friske fisk,                                      

vi serverer maden med et smil, og vi vil gerne give dig som gæst,                                                 

den bedste service og oplevelse i vores café. 

 

Vi har en dejlig lys og hyggelig café, med en skøn udsigt over 

havnen i Strandby.                                                                         

Vi holder gerne din næste fest eller arrangement,                     

eller laver maden / festkagen ud af huset. 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til 

Den Blå Café i Strandby. 

Vi har åbent fra kl. 11.30. 

Åbningstiderne finder du på Facebook: denblaacafestrandby 

Vi er også på Instragram: #denblaacafe 

Forår og efterår har vi lukket mandag/tirsdag. 

Med venlig hilsen 

Rikke Lundholm og Det Blå Team 

Den Blå Café 

Søndre Havnevej 27, 9970 Strandby 

Mobil 2830 2959 


