
Skyr,
med honningristet granola og skovbærsirup.

Avocadomad på ristet rugbrød,
med urtecreme og urter.
Tilvalg af spejlæg + 15kr. 

Scrambled eggs,
med tomatkompot og purløg.

Scrambled eggs,
med purløg, brunchpølser og bacon.

Minicroissant,
med hønsesalat og urter.

Brie,
med skovbærkompot og ristet rugbrød.

Frisk frugt,
dagens udvalg af frisk frugt.
Tilvalg af vaniljecreme + 10kr. 

Pandekage,
med Nutella eller syltetøj.

Peanutbutter,
på surdejsbrød med banan, kokos og skovbærsirup.

3 retter
4 retter
5 retter
Brødkurv

VÆLG MELLEM 

89 kr. 
109 kr. 
129 kr. 

10 kr. 

ENKELTSTÅENDE RETTER

39 kr.

49 kr.

49 kr.

49 kr.

44 kr.

44 kr.

44 kr.

32 / 44 / 54 kr.

40 kr. 

32 / 44 / 54 kr. 

32 / 44 / 54 kr.

55 kr. 

Skyr,
med honningristet granola, bær og skovbærsirup.

Scrambled eggs,
med purløg, brunchpølser og bacon.

Scrambled eggs,
med tomatkompot og purløg.

Peanutbutter,
på surdejsbrød med banan, kokos og skovbærsirup.

SMOOTHIES OG JUICE

Den grønne,
med mynte, spinat, mango, lime, ingefær og mandelmælk.

Den lyserøde,
med banan, jordbær, mælk og vanilje.

Ziggy smoothie,
månedens variant af ! ydende kærlighed.
Spørg personalet for indhold.

Ziggys hjemmelavede lemonade,
dagens lækre variant - spørg personalet for variant.

Økologisk saft fra Søbogård,
vælg mellem: hyldeblomst, solbær/æble, rabarber, 
solbær, æblemost.

Iste,
dagens lækre variant - spørg personalet for variant.

Pressede appelsiner

Mimosa,
pressede appelsiner og cava.

Se vores fulde udvalg af drikkervarer bagerst i kortet.  

Ved spørgsmål ang. allergener, henvend dig venligt til personalet. 

025*(10$'�Ʃ�%581&+�./�������Ʋ��./�������
/�5'$*(�2*�6�1'$*(��./��������Ʋ��./�������

 25cl./40cl./60cl.

 25cl./40cl./60cl.

 25cl./40cl./60cl.



Hønsesalat,
på ristet rugbrød med lille salat, syltede rødløg og sprødt 
kyllingeskind.

Avocadomad,
på ristet rugbrød med urtecreme, cherrytomater og sort 
sesam.
Tilvalg af spejlæg + 15kr. 

Rejemad,
på ristet surdejsbrød og dilddressing.

Kartoffelmad,
på ristet rugbrød med koldrøget laks,  urtecreme og 
dilddressing. 

OVENSTÅENDE LÆKRE MADDER 

Cæsarsalat,
med con" teret kylling, sprøde croutons, parmesan og 
cæsardressing. Tilvalg af bacon: 10kr.  

Rørt oksetatar,
med små salater og urter, smørristet brød og aioli.

Vegansk falafelsalat,
med årstidens grønt, falafel, asiatisk sesamdressing
og urter.

Dhal,
indisk linseret med raita og brød.

&RQŜ�WHUHW�DQG�
med dijonnaise, salat og croutoner.

Vegetarburger,
grovbolle med surt, rødløg, tomatkompot, hjemmelavet 
vegetarbøf, lagret cheddar og marineret kål.
Hertil Ziggys ovnstegte karto! er og kryddermayo.

Ziggyburger,
med hakket oksekød, bacon, lagret cheddar, surt, 
rødløg og tomatkompot. 
Hertil Ziggys ovnstegte karto! er og kryddermayo.

Kyllingeburger,
med kyllinge" let, bacon, lagret cheddar, surt, rødløg og 
tormatkompot. 
Hertil Ziggys ovnstegte karto! er og kryddermayo.

TIL DEN STORE OG LILLE SULT

98 kr. 

169 kr. 

98 kr.

98 kr.

109 kr.

119 kr.

119 kr.

119 kr.

���������������������)52.267�./��������Ʋ��./��������
�����/�5'$*�������Ʋ��������6�1'$*�,1'7,/������

TIL DEN SØDE TAND

59 kr. 

59 kr. 

49 kr.

59 kr.

79 kr.

94 kr.

69 kr.

32 / 44 / 64 kr. 

32 / 44 / 54 kr. 

40 kr.

�EOHWULŝ�L�
med æblecrumble, markroner og vaniljecreme.

Ziggys Peach Melba,
med marineret fersken, chiantilly, bær og 
æblecrumble.

TIL DEN SALTE TAND

=LJJ\�NDUWRŝ�HU�
ovnstegte karto! er med timian. Serveret med 
Ziggys hjemmelavede kryddermayo.

Snacks,
karto# elchips, nødder og oliven med sten.

Nachos,
sprøde majschips med smeltet ost. Serveret med 
jalapeños, salsa og creme fraiche.

Nachos med kylling,
sprøde majschips med kylling smeltet ost. Serveret 
med jalapeños, salsa og creme fraiche.

Guacamole +12 kr. 

BØRN

Børneburger,
burgerbolle, bøf eller kylling, ost, frisk agurk og 
ketchup. Hertil Ziggys ovnstegte karto! er og 
kryddermayo.

BLØDE DRIKKE

Sodavand
vælg imellem: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite 
Zero, Fanta, Schweppes Lemon, danskvand, 
Schweppes Ginger Ale. 

Ziggys hjemmelavede lemonade og iste
dagens lækre varianter - spørg personalet.

Økologisk saft fra Søbogård
vælg mellem: hyldeblomst, solbær/æble, rabarber, 
solbær, æblemost.

Se vores fulde udvalg af drikkervarer bagerst i kortet.  

Ved spørgsmål ang. allergener, henvend dig venligt til personalet. 

�����67.��ƩƩ����.5��
��67.��ƩƩ������.5��

 25cl./40cl./60cl.

 25cl./40cl./60cl.



Bøf Bearnaise,
med Ziggys ovnstegte karto! er og salat.
vi anbefaler medium stegt. Hvis andet ønskes, vil vi gerne høre det ved bestilling. 

Vegansk falafelsalat,
med årstidens grønt, falafel, asiatisk sesamdressing 
og urter.

Cæsarsalat,
med con" teret kylling, sprøde croutons, parmesan og 
cæsardressing. Tilvalg af bacon: 10kr. 

Rørt oksetatar,
med små salater og urter, smørristet brød og aioli.

Dhal,
indisk linseret med raita og brød.

&RQŜ�WHUHW�DQG�
med dijonnaise, salat og croutoner.

Vegetarburger,
grovbolle med surt, rødløg, tomatkompot, 
hjemmelavet vegetarbøf, lagret cheddar 
og marineret kål.
Hertil Ziggys ovnstegte karto! er og kryddermayo.

Ziggyburger,
med hakket oksekød, bacon, lagret cheddar, surt, 
rødløg og tomatkompot. 
Hertil Ziggys ovnstegte karto! er og kryddermayo.

Kyllingeburger,
med kyllinge" let, bacon, lagret cheddar, surt, rødløg 
og tormatkompot. 
Hertil Ziggys ovnstegte karto! er og kryddermayo.

BØRN

Børneburger,
burgerbolle, bøf eller kylling, ost, frisk agurk og 
ketchup.
Hertil Ziggys ovnstegte karto! er og kryddermayo.

KLASSIKERE

179 kr. 

98 kr. 

98 kr. 

169 kr. 

98 kr. 

109 kr. 

119 kr. 

119 kr. 

119 kr.

69 kr.

���������������������$)7(1�./��������Ʋ��./�������
6�1'$*(�81'7$*(7�Ʋ�6(�)52.267.257(7

DET VED SIDEN AF

49 kr. 

59 kr. 

79 kr. 

94 kr. 

59 kr.

59 kr.

42 kr.
45 kr.

42 / 34 kr.
42 kr.

42 / 34 kr.
25 / 20 kr.

25 kr.
85 kr.
30 kr.
30 kr.
40 kr.

70 / 40 kr.
28 kr.

=LJJ\�NDUWRŝ�HU�
ovnstegte karto! er med timian. Serveret med 
Ziggys hjemmelavede kryddermayo.

Snacks,
karto# elchips, nødder og oliven med sten.

Nachos,
sprøde majschips med smeltet ost. Serveret med 
jalapeños, salsa og creme fraiche.

Nachos med kylling,
sprøde majschips med kylling smeltet ost. Serveret 
med jalapeños, salsa og creme fraiche.

Guacamole +12 kr. 

DET BAGEFTER

�EOHWULŝ�L�
med æblecrumble, markroner og vaniljecreme.

Ziggys Peach Melba,
med marineret fersken, chiantilly, bær og 
æblecrumble.

DET, TIL DET BAGEFTER

Chai latte
Matcha latte
Cafe latte (alm./lille)
Islatte
Cappuccino (alm./lille)
Espresso (dobbelt/single)
Filterka# e (re" ll +10kr.)
Stempelkande ca. 4 kopper
Americano
Cortado
Varm kakao
Irsk/fransk ka# e (4 cl. / 2. cl.)
Te inkl. gratis genopfyldning af vand
Earl grey, grøn te, pebermynte, hvid te med frugt.

Se vores fulde udvalg af drikkervarer bagerst i kortet.  

Ved spørgsmål ang. allergener, henvend dig venligt til personalet. 



Chablis
Frankrig. 100% chardonnay, elegant, krydret, duft af 
blomster.

JB Riesling
Tyskland. Ren og forfriskende, sødme, svag syre.

Erraziriz Sauvignon Blanc
Chile. Afbalanceret,  æbler og citrus, sødmefyldt 
med tør afslutning. 

Pecheron Chenin/Viognier
Sydafrika. Blød, aromatisk, frugtig.

Rooiberg Chardonnay
Sydafrika. Frugtig, egetræ, forfriskende sprød syre.

ROSÉVIN

Côte des Roses 
Frankrig. Afbalanceret, sommerbær, frisk.

Villa di Mare Rosato,
Italien. Intens, frugtig, afbalanceret.

Brachetto d´Acqui
Italien. Mousserende, sødmefyldt, jordbær, 
blomster.

RØDVIN 

IL Piccolo fra Peter Vinding
Italien. Modne bær, vilde urter, kraftig.

��WK�+RXU��&HOODU�3LQRW�1RLU�
USA. Mørke bær, elegant, ! øjlsblød.

Percheron Shiraz/Mouvedre
Sydafrika. Blød, rund, solmodne bær.

Erraziriz Estate Carbernet Sauvignon
Chile. Fyldig, modne bær, rubinrød.

Finca Antigua Tempranillo
Spanien. 100% Tempranillo, kraftig, intens. 

HVIDVIN

100 / 450 kr. 

80 / 250 kr. 

80 / 250 kr. 

80 / 250 kr. 

80 / 250 kr. 

80 / 250 kr. 

80 / 250 kr. 

80 / 250 kr. 

100 / 450 kr. 

80 / 250 kr. 

80 / 250 kr. 

80 / 250 kr. 

80 / 250 kr. 

VINE OG COCKTAILS

BOBLER

500 kr.

80 / 250 kr. 

80 / 250 kr. 

500 kr.

500 kr.

70 kr. 
70 kr. 
70 kr. 

‘
70 kr. 

70 kr. 

70 kr. 

70 kr.

Deutz Brut Classic
Frankrig. Champagne, gylden, elegant, perlende.

Moscato d´Asti Fiocco di Vite
Italien. Let mousserende, sødmefyldt, tropisk frugt. 

Mousseux Brut de Charvis 
Frankrig. Fyldig, sprød, frisk syre.

*�+��0XPP�'HPL�6HF�
Frankrig. Sødmefyldt champagne, friske bær.

*�+��0XPP�&RUGRQ�5RXJH�%UXW�
Frankrig. Elegant champagne, tør, forfriskende.

ØKOLOGISKE COCKTAILS PÅ FAD

Bluetail berry blaze
Bluetail passion attraction
Bluetail ginger craze
2 for 120 kr. 

COCKTAILS

Dark ‘n’ stormy
Havana 7 år, lime, ginger beer.

Aperol Spritz
Aperol, cava, danskvand, appelsinskive.

Lillet Citrose
Lillet rose, citronlemonade, mynte.

Lillet Spritz
Lillet Blanc, tonic, agurk, mynte, jordbær.



Fadøl
vælg imellem: Carlsberg, Tuborg Classic.

Special fadøl
vælg imellem:  Jacobsen Brown Ale, 
Jacobsens Nano IPA, Jacobsden Yakima Pale Ale, 
Kronenbourg1664 Blanc, sæsonens øl.

Somersby æble

Flaskeøl
Erdinger Hefe eller Dunkel
Brooklyn defender indian pale ale, bel air sour, lager
&DUOVEHUJ�����
&DUOVEHUJ���

Alkoholfri
Kronenbourg 1664 blanc, Brooklyn Special E# ekt
Carlsberg Nordic
Old Jamaica Ginger Beer

SODAVAND, SAFT OG JUICE

Sodavand
vælg imellem: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, 
Sprite Zero, Fanta, Schweppes Lemon, danskvand.

Pressede appelsiner

Ziggys hjemmelavede lemonade og iste
dagens lækre varianter - spørg personalet.

Flaskesodavand
vælg imellem: Cocio, Ramlösa Original, Ramlösa still neutral, 
Schweppes Indian Tonic, Schweppes Ginger Ale. 

Økosaft fra Søbogaard
vælg mellem: hyldeblomst, solbær/æble, solbær,
rabarber, æblemost.

Smoothies serveres indtil kl. 17.00.

Den grønne med mynte, spinat, mango, lime, ingefær og havredrik.

Den lyserøde med banan, jordbær, mælk og vanilje.

Ziggy smoothie månedens variant af ! ydende kærlighed.

Red Bull

Kildevand

ØL

ØL, SOFT DRINKS OG KAFFE

KAFFE vi serverer den sort, på konventionel mælk, eller havredrik.

'$*(16�.$*(�.81����.5�

Filterkaffe
vi tilbyder en genopfyldning for +10kr. 

Stempelkande ca. 4 kopper

&DSSXFFLQR��DOP����OLOOH�
1/3 espresso, 1/3 varm mælk, 1/3 mælkeskum.

Americano
dobbelt espresso, varmt vand.

&DIH�/DWWH��DOP����OLOOH�
1/3 espresso, 2/3 varm mælk med skum på 
toppen.

Cortado
dobbelt espresso, en smule varm mælk.

Latte Macchiato
en Cafe Latte inddelt i lag. Ren mælkeskum øverst. 

Espresso Macchiato
dobbelt espresso med en plet mælkeskum.

Espresso dobbelt eller single.

Chai Latte
sød og krydret 

Matcha Latte
japansk grøn te, varm mælk, rig på antioxidanter

Islatte
dobbelt espresso, mælk, isterninger og sirup efter 
ønske.

Varm kakao med ! ødeskum

Amerikansk kaffe 
en varm kakao med en dobbelt espresso.

7H�LQNO��JUDWLV�JHQRSI\OGQLQJ�DI�YDQG
Earl grey, grøn te, pebermynte, hvid te med frugt.

,UVN�NDIIH����FO������FO��
ka# e, Jameson Whisky, brun farin, ! øde.

38 / 52 / 75  kr.  

43 / 56 / 80 kr. 

38 / 52 / 75 kr. 

64 kr. 
54 kr. 
40 kr. 
40 kr. 

54 kr. 

40 kr. 
40 kr. 

jh

32 / 44 / 64kr. 

32 / 44 / 64kr. 

32 / 44 / 64kr.

38 kr. 

40 kr. 

44 kr. 
44 kr. 
44 kr. 

35 kr. 

20 kr. 

25 kr. 

85 kr. 

42 / 34kr. 

30 kr. 

42 / 34 kr. 

30kr. 

37 kr. 

30 kr. 

25 / 20 kr. 

42 kr. 

45kr. 

42 kr. 

40 kr. 

49 kr. 

28 kr.

70 / 40 kr. 

lille/alm./stor

lille/alm./stor

 25cl./40cl./60cl.


