Købmandsgæster
Velkommen til Doverodde Købmandsgårds café.
Forestil dig, at du er på besøg hos købmanden i købmandsgården.
Han vil dig det godt. Han kan godt lide gæster, så han sørger for, at
der bliver hygget om dig, og at din smag bliver taget alvorligt.
Det er vores tanke, at du på den måde skal føle dig hjemme i vores
selskab. Og vi håber, du har lige så god tid til at nyde vores mad og
bagværk, som vi bruger på at forberede og tilberede den til dig.
Hos os er der plads til dybe vejrtrækninger og lav puls.
Hvis du spiser frokost, vælger du sikkert at sidde i en af vores to
skønne spisestuer - eller under åben himmel. Hvis du blot skal have
lidt kaffe og kage, kan du også vælge den bløde stue. Her kan du
læse lidt i en bog – og måske købe den, hvis du ikke bliver færdig.
Vi er jo i Thy. Så her finder du gode og velsmagende ting, som ikke
giver sig ud for at være mere end de er. Og heller ikke mindre.
Alt er lavet på den rigtige måde med gode råvarer, som bliver
nænsomt og kærligt behandlet af dygtige folk.
Vi er grundige med at udvælge råvarer i god kvalitet, og vi
foretrækker at handle lokalt og gerne økologisk, når det kan lade sig
gøre. Smagen har altid første prioritet.
Vi bager vores eget brød, og du finder det ikke magen til andre
steder. Det er vi faktisk lidt stolte over, selvom det ligger os lidt
fjernt at prale af det.
Øl og sodavand er naturligvis fra landets bedste bryggeri, Thisted
Bryghus – bortset fra den ikoniske Jolly Cola, som vi bare synes
passer alt for perfekt til vores retromøbler.
De stærkere drikke er fra spritfabrikken Thylandia, som ligger i
Nors nord for Thisted, og fra Thy Whisky, som har vundet den ene
internationale pris efter den anden.
Vi er her for at give dig en god caféoplevelse, så tøv ikke med at
bede om vores hjælp.
Velbekomme

Formiddag i Købmandsgården
- eller når du har lyst

Brunchplatte (indtil kl. 11.30)					154,Hjemmebagte boller og rugbrød
2 slags ost
Hjemmelavet marmelade
Æggemuffins med pølser, bacon
Skyr med musli og jordbær topping
Pandekager med sirup
Frisk frugt
Banan/jordbær smooties

Bolle med ost							 28,-

Boller med rullepølse						 28,-

I den bløde stue
- eller hvor du har lyst

Kaffe 						

kop 22,-

kande 58,-

kop 22,-

kande 58,-

- af friskkværet købmandskaffe
The						

Varm chokolade med flødeskum			

kop 38 -

Iskaffe med karamelsirup, flødeskum		

kop 38,-

Til kaffetid
- eller når du bare trænger til lækkert hjemmebag

Hjemmelavet æblekage 					

38,-

Husets kringle							

38,-

Et stykke lagkage							

48,-

Chokolademuffin med cacao topping			

38,-

Kanelsnegl med glasur						

35,-

Tre slags sprøde småkager					

25,-

Cookie								

25,-

Til Frokost
- i spisestuerne eller ude

Fiskemandens sandwich					

94,-

Sprød salat, tomat, agurk, fiskefilet, rejer, æg, kaviar, dressing

Kvægbondens sandwich						

94,-

Sprød salat, soltørrede tomater, pesto, rødløg, serranoskinke,
parmesanost

Mekanikerens rejecocktail med tvist			

94,-

- vores lækre udvikling af retro-klassikeren

Cæsarsalat* 							 64,Kylling, sprød salat, cherrytomat, parmesan, coutoner, dressing

Købmandskonens kyllingesalat*				

74,-

Kylling, bacon, sprød salat, ananas, mandarin, vindruer,
karrydressing, solsikkekerner

Fiskerkonens laksesalat med rejer*				

95,-

Sprød salat, varmrøget laks, rejer, asparges, mango dressing,
cherrytomat

*Der serveres altid hjemmelavet brød og smør til vores salater

Den rigtige æggekage						

74,-

Kartoffel-bacon æggekage med pølser, tomat og agurk

Porretærte 								

74,-

med skinke og årstidens salat

Hyggebræt**							120,Bruschetta med brie og mandarin
Hjemmebagt knækbrød
tre slags pølse
2 slags ost
Humus, saltede mandler, pesto

Købmandens platte**						120,Nye kartofler, purløg, bacondrys, mayo
Hjemmelavede frikadeller med hjemmelavet kartoffelsalat
Varm leverpostej med champignon og bacon

Fiskemandens platte**						
2 slags sild, carrysalat
Rejer med mayo, æg
Fiskefilet med remoulade og citron

** Med hjemmebagt rugbrød

120,-

Til børnene
- og til børnebørnene og oldebørnene

Små frikadeller med pomfritter				

59,-

Kyllingspyd med pasta i fløde sauce				

59,-

Kyllingspyd med pomfritter					

59,-

Fiskefilet med pomfritter					

59,-

Alle børnemenuer er med brød, agurkstave, gulerodstave og cherrytomater

Til den søde tand
- der er altid plads i dessertmaven

Rabarbertrifli 							

54,-

- med creme og flødeskum

Brownie 								

54,-

- med flødeskum, frisk frugt

3 slags ost 								
- med pynt og hjemmelavet knækbrød

54,-

Til at drikke
- til maden eller blot til fornøjelsen
alle flasker kan købes til tag-med-hjem-priser i butikken

Den gode hvidvin				

1 glas 50,-

1 flaske 158,-

- Nature de Roubié Blanc, fransk økologisk hvidvin
Den vildt gode hvidvin		

½ flaske 158,-

1 flaske 275,-

- Aiméstentz
Den gode rosévin				

1 glas 50,-

1 flaske 158,-

- Nature de Roubié Rosé, fransk økologisk rosé
Den vildt gode rosévin					

1 flaske 195,-

- Antico Borgo di Sugame Rosé 2019, Toscana, Italien
Den gode rødvin				

1 glas 50,-

1 flaske 158,-

- Nature de Roubié Rouge, fransk økologisk rødvin
Den vildt gode rødvin					

1 flaske 275,-

- Antico Borgo di Sugame Toscana Rosso 2018, Italien
Den skønne, boblende, mørkerøde Lambrusco

1 flaske 195,-

- Supèr Bio Lambrusco Vino Frizzante, Italien
Alle vine er økologiske

Økologiske øl 33 cl						

25,-

Thy pilsner, Thy Classic
Specialøl 33 cl							

35,-

Thy Havre, Thy Rug, Thy Spelt, Thy Porseguld
Sodavand								

20,-

Thy Hyldeblomst, Lemon, Rabarber, Appelsin, Jolly Cola
En kande isvand							
- medfølger gratis, når du køber vin på flaske

25,-

De små glas
- Smag dem ved bordet, og køb flasken i butikken

Fra Thylandia:

Klithede snaps					

1 glas (2 cl)

49,-

Lynghonning Bitter				

1 glas (2 cl)

49,-

Whisky Likør					

1 glas (2 cl)

49,-

Gin							

1 glas (2 cl)

49,-

57o Rum						

1 glas (2 cl)

49,-

Fra Thy Whisy:

No 10 Fjordboen					

1 glas (2 cl) 150,-

No 12 Kornmod					

1 glas (2 cl) 150,-

Spelt-rye						1 glas (2 cl) 150,-

