
 

 
 

  
  MENU 
 
 

Book gerne bord til spisning i cafeen 
 
Take away 4-15 kuverter bestilles dagen før, større bestillinger 
senest 3 dage før 
 

 



 

2 

MAD 

Lærkegårds 

brunchtallerken 

Nybagt bolle m. øko smør - Gilleleje 
rugbrød - mini croissant - 2 slags oste (brie 
& gl knas) - lærkegårds marmelade - røget 
laks m mild sennepsmayo & dild - 
fennikelrøget salami – skinke - græsk 
yoghurt m. hjemmelavet frugtgrød & 
honning & nøddedrys - hjemmelavet 
æggemuffin m bacon – oliven – nutella        
– 1 gl øko juice - dagens frugt og grønt  

149 kr 

 

Ugens frokostret 
Se opslag i cafeen ☺ 

Ugens ret planlægges fra uge til uge og kan 

både være en lun og kold anretning 

       

119 kr 
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MAD 

Lærkegårds sandwich 
Med hjemmebagt sandwichbolle  

- Kylling & bacon, med mild 

sennepsmayo, løg, agurk, soltørrede 

tomater og salat 

- Røget laks, med mild sennepsmayo & 

guacamole, dild, fennikel, soltørrede 

tomater og salat 

- Veggie, med hummus, grillet squash, 

guacamole, fennikel, agurk & 

soltørrede tomater 

79 kr 

 

Frokostsalater 
Serveres med hjemmebagt brød & smør 

- Kylling & bacon, med løg, agurk, 

soltørrede tomater, grønne bønner, 

dagens kål, mild sennepsdressing, & 

salat 
- Røget laks, med grønne bønner, 

dagens kål, beder, dild, fennikel, 

soltørrede tomater, løg, valnødder & 

salat 

- Veggie, med hummus, grillet squash, 

grønne bønner, dagens kål, fennikel, 

soltørrede tomater, løg, valnødder & 
salat 

89 kr 
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MAD & 

KAGE 
Hjemmebagt bolle med smør 20 kr 

ost eller syltetøj eller spegepølse. +5 kr 

Mini croissant    15 kr 

Øko chips stor skål   30 kr 

Pringles      15 kr 

 

SØDT                                  
Se dagens kager i vores montre 

Cookies ell lign   20 kr 

Dagens kage    25 kr  

Dessertkage    30 kr  

Specialkager    35 kr  

2 Pandekager m skarø is,           
flødeskum & chokosovs  45 kr  

2 pandekager m                    
lærkegårds marmelade  25 kr 

Øko Is fra Skarø   32 kr 
Saltkaramel, vanille, choko,                  

jordbær/passion & stikkelsbær 

Frozen ispind   15 kr  

Filur ispind    15 kr  
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VARME 

DRIKKE 
Kaffespecialiteter mm    
Vi bruger økologiske kaffebønner fra 
Strandvejsristeriet på Kronborg 
    Enk.  Dbl. 

Caffe latte   35 kr  38 kr 

Americano   30 kr  33 kr 

Espresso   27 kr  30 kr 

Cappucino   35 kr  38 kr 

Iskaffe m. sirup  35 kr  38 kr  

Cortado    30 kr   33 kr  

Stempelkande kaffe    stor 60 kr  

 Lille 30 kr  

The - div typer - glas              27 kr  

The kande               52 kr 

Kakao m flødeskum & skumfidus   27 kr 

Varm chokolade              35 kr  
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KOLDE 

DRIKKE 
 

Sodavand mm 
Øko sodavand fra Thy 25 cl  27 kr 

- Rabarber 

- Lemon 

- Appelsin 

- Hyldeblomst 

Pepsi max 25 cl    27 kr 

Coca cola 25 cl    27 kr 

Æblemost ell appelsinjuice 
fra Bie ś bryggeri    27 kr  

Cocio 25 cl      27 kr 

Danskvand 50 cl     27 kr  

Danskvand m citrus 1,5 l  40 kr 

Lærkegårds saftevand glas 35 cl 25 kr 

Vandkaraffel    20 kr      
(ved køb af mad gratis) 
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Øl 
Øl fra Thy 33 cl    32 kr 

- Øko spelt øl 

- øko lys ale 

- øko Havre stout 

- øko rug øl 

- øko humle lager 
- øko IPA 

- øko pilsner  

Alaryk Biere D'Hiver øko 33cl 45 kr 

  (Fransk vinterale) 

Alkoholfri øl  

Øl, ship full of IPA alko fri 33 cl 32 kr 

Øl,rothaus alko fri 33 cl   32 kr  

Vin 
Husets ØKO vin           hel fl 200 kr 

(rødvin, hvidvin, rose´ & cava)       

Vin 38 cl     60 kr  

(rød, hvid, rose & cava 20 cl) 

Dram 

Dram 2 cl     25 kr 

(Lærkegårds snaps,                         

jægermeister, en enkelt) 

Baileys 3 cl     28 kr 
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Adresse 

Markebækvej 2, 3320 
Skævinge 
Tlf  +45 23220209 
Mail  kontakt@lærkegård.dk 
Hjemmeside www.lærkegård.dk 

 
Åbningstider 

1. september - 31.maj:                                        

Fredag, Lørdag & Søndag Kl 10-17  

Cafeen er lukket i januar  

 

1. juni - 31. august: Onsdag, Torsdag, 

Fredag, Lørdag & Søndag kl 10-17 

For ekstraordinære åbnings- & lukketider, 

se vores hjemmeside eller følg os på sociale 

medier. 

 

Vi afholder også private arrangementer & 

møder på forespørgsel 

 

Følg os på facebook: 

https://www.facebook.com/Larkegaard 

 

Følg os på instagram: 

https://www.instagram.com/laerkegaarddk/ 

Kontakt os for information om allergene ingredienser i vores retter 
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