Caféburger
Hakkebøf fra Møltrup med BBQ og cheddarost.
Bollen smøres med salatmayonaise og krydderremulade,
serveres med salat, rødløg, agurk og tomat .......................................... kr. 68,-

Bøfsandwich
Hakkebøf fra Møltrup med brun sovs, agurkesalat, remoulade,
ketchup, rødbede, rå og ristede løg........................................................ kr. 68,-

Kæmpe hotdog

l

Menukort
Wrap med kylling eller oksekød
Pandekagen smøres med flødeost, rørt med chipotle. Desuden hjermmerørt
dressing med chipotle.
Tortillapandekage med salat og enten kylling eller svitset oksekød...... kr. 48,-

Til at slukke tørsten

Møltrups kæmpekrydder med chili. Serveres med hjemmerørt
tomattapanade, hjemmesyltede rødløg, agurkesalat og chrispy
tortillatopping ……………………………………………………………….….............. kr. 54,.

Tapas

Hotdog med ramsløg

Sandwich ................................................................................... kr. 48,-

Møltrups ramsløgsgriller. Serveret med hjemmesyltede rødløg, salat,
hjemmerørt sennep, krydderdressing og indbagte løgringe ................ kr. 54,-

(Alle brød smøres med salatmayonaise)

Lun flæskestegssandwich

Vælg mellem:
Roastbeef med salat, rødløg, agurk, tomat, rød peber, hjemmerørt
remoulade, peberrod og ristede løg

Møltrups vand

Kylling og bacon med salat, rødløg, agurk, tomat og rød peber.
Vælg mellem hjemmelavet karry -og pesto/hvidløgsdressing

Varme drikke

Bollen smøres med salatmayonaise
med rødkål og hjemmelavet agurkesalat …………………………………………… kr. 54,-

Pommes frites
Sprøde pommes frites med ketchup og hjemmelavet dip .................... kr. 32,Ekstra dip ………………………………………………………………………………………….. Kr. 5,-

Salater
Som hovedret......................................................................................... kr. 44,Som tilbehør, flere varianter - spørg venligst personalet....................... kr 28,-

Panini
Flütes, kylling, babysalat, cheddarost, BBQsause og salatmayonaise.. kr. 22,-

Møltrups lækre hjemmelavede specialiteter flot anrettet.
Serveres med hjemmebagt brød .......................................................... kr. 98,-

Søbogaard økologisk cafesaft
Flere varianter a´ 25 cl ……………………………………………………….……………… kr. 25,-

Dansk æblemost
Flere varianter a´ 75 cl ……………………………………………………….………….…...kr. 45,-

Med eller uden brus 50 cl …………………………………..………………………….….. kr. 20,-

Kaffe, Café Creme, Caffe´latte, Cappuccino eller Te …………………….….…..kr. 20,-

Hønsesalat med salat, rødløg, agurk, tomat og rød peber
Lomo med salat, rødløg, agurk, tomat, rød peber og hjemmerørt
pestomayonaise

Børneburger
Brød med hakkebøf fra Møltrup, agurk, tomat og ketchup ………….….…..kr 40,-

Til den søde tand:
Hjemmelavet cheesecake ………………………………….... kr. 28,1/1 cheesecake…………………………………………………………….... kr. 135,Store hjemmebagte cookies ……………………………….kr. 15,Hjemmelavet is
Af mælk fra tanken på Møltrup.
Vælg mellem flere varianter

1 kugle kr. 15,2 kugler kr. 25,3 kugler kr. 35,-

Velbekomme!

Møltrup Optagelseshjem
-ligger i udkanten af Vildbjerg.
Det er et hjem for mænd, der for en stund har mistet fodfæstet, og som derfor har valgt at tage et ophold på Møltrup
- enten af kortere eller længere varighed.
Møltrup er en selvejende stiftelse etableret i 1912.
Krumtappen på stedet er det inkluderende arbejdsfællesskab
ud fra devisen:
Alle har noget at byde ind med, og det er myndiggørende at
opleve det.
Der er plads til 117 mænd på Møltrup Optagelseshjem.

Café Møltrup - Vildbjerg
-en socialøkonomisk café.
Formålet er dels at skabe arbejdspladser for mennesker, der
ellers ikke får chancen på arbejdsmarkedet, og dels at etablere positive og opbyggelige kontakter til civilsamfundet uden
for Møltrup.
Dette er afgørende, når man flytter fra Møltrup til egen bolig.

Café Møltrup
Mad med mening i Vildbjerg

Kødet fra Herregårdens Madbutik, Møltrup
Møltrups dyr opdrættes i gode velfærdsstalde og fodres med
kvalitetsfoder. Desuden vægtes det, at dyrene har god plads
og får masser af frisk luft.
Dette giver en god sundhed blandt dyrene, meget lavt medicinforbrug og dermed høj kødkvalitet.

Allergener
Spørg venligst personalet

Nyd det i cafeén eller som som take-away

