Velkommen til

BRUNCH
KUN LØRDAGE 10.00 – 13.00
119,-

BRUNCH tallerken

Røræg, bacon, pølser, marineret kyllingespyd,
krabbesalat, røget skinke, dagens ost, lidt sødt ,
frisk frugt og lille lækker salat
Serveres m./ friskt hj. bagt brød og smør

RØRÆG, BACON OG PØLSER

59,-

Serveres m./ brød og smør

MORGEN TILBUD
(til kl. 12.00)

Bestil venligst i baren

Hj. bagt brød m./smør

25,-

Hj. bagt brød m./ost og peberfrugt

39,-

Hj. bagt gulerods- el. rosmarinbolle

12,-

(m./smør 15,- m./smør & ost 29,-)

Åbningstider gældende
pr. 1. februar 2017

Hj. bagt croissant

1 stk 15,- / 2 stk 25,-

Lun Italiensk bolle

49,-

Hj. bagt rosmarinbolle m./ skinke, ost & tomater
Smurt med pesto og creme cheese.
Varmet i ovnen.

Hj. Bagt sandwichbrød m./pesto og ost

Man-fredag
09.00-17.30
Lørdag
10.00 – 16.00

39,-

Varmet i ovnen

Bemærk!
Køkkenet lukker 1/2 time før cafeen
Frisk ristet sort kaffe m./croissant
Caffe latte dobbelt m./croissant

Fri WiFi: Café Karisma
Password: karisma56

Cappuccino dobbelt m./croissant
Espresso dobbelt m./croissant

37,45,45,25,-

BAGTE KARTOFLER

SANDWICH

Kartoflerne serveres m./ cream cheese og salat.
Vælg mellem:

Vælg mellem forskellige brød (se i baren)
HUSK! Vores brød er ALTID friskt bagt!

KYLLINGEBRYST
RØGET SKINKE
TUNMOUSSE
SPICY TUNMOUSSE
KRABBESALAT
RØGET LAKS

CLUB sandwich

65,-

Kyllingebryst, bacon, salat, ananas-chutney,
og karrydressing

SPICY CLUB sandwich

65,-

Kyllingebryst, bacon, salat, jalapenös, chilisauce
og karrydressing

Alle ovenstående kartofler

69,-

Bagt kartoffel

25,-

m./smør eller pesto eller cream cheese dressing

TUNMOUSSE sandwich

65,-

Tunmousse, salat, syltede løg
og cream cheese dressing

SPICY TUNMOUSSE sandwich

65,-

Tunmousse, salat, jalapenõs, chilisauce
og cream cheese dressing

KARISMA sandwich

65,-

Røget skinke, ost, salat, peberfrugt,
pesto og cream cheese dressing

SERRANO sandwich

65,-

Serrano skinke, parmesanost, syltede agurker,
pesto og cream cheese dressing

KRABBE sandwich

75,-

Krabbesalat, salat, syltede løg
og cream cheese dressing

RØGET LAKSE sandwich

Vidste du?
1. Kartofler er, ifølge australske forskere, den mest
mættende fødevare -på trods af et lavt kalorieindhold.
2. Kartofler indeholder en lang række mineraler: kalium,
fosfor, kalcium, jern, c -og b-vitamin.
3. Kartofler indeholder kostfibre. Spiser du 3 mellemstore
kartofler, får du dækket dig daglige behov.
4. Kartofler er fyldt med antioxidanter (i form af
c-vitamin) og holder dig dermed ung.
5. Kartofler gør dig klog. Fordi kartofler er fyldt med
b-vitaminer, er de ren hjernemad.
6. Kartofler er langt sundere end ris og pasta, de
indeholder nemlig kun halvt så mange kalorier!
Lisa Bolting, SlankeDoktor.dk

75,-

Røget laks, salat, syltede løg
og cream cheese- og dild dressing

VEGETAR
Salat, peberfrugt, 45% ost, semi dried tomater,
pesto og cream cheese dressing

59,-

ÆGGEKAGER
Dansk æggekage

KAGER
95,-

m. /bacon, tomat og frisk purløg
Hertil hj.bagt rugbrød m./smør

Fransk æggekage

95,-

m./skinke, tomat, syltede løg og frisk purløg
Hertil hj.bagt rugbrød m./smør

Hj. bagt Karisma Cookie

1 stk 25,-/2 stk 40,-

Raw Cookie

1 stk 25,-/2 stk 40,-

Uden tilsat sukker; gluten- og laktose fri

Muffin – hj. bagt

25,-

Dagens kage m./flødeskum

29,-

Dagens kage – TO GO (u./flødeskum)

25,-

KAGE TILBUD
Dagens kage m./valgfri LILLE kaffe
(vælg mellem lille sort kaffe, single cappuccino
eller single latte)

NACHOS
NACHOS m. cheddar ost

70,-

Hertil salsa, creme fraiche og guacamole

NACHOS SUPREME m. cheddar ost,
kylling & jalapenos

79,-

Hertil salsa, creme fraiche og guacamole

SALAT
KYLLING & BACON salat

79,-

Serveres m./hj. bagt brød

RØGET LAKSE salat
Serveres m./hj. bagt brød

79,-

50,-

VARME DRIKKE

VORES KAFFE

Vælg mellem Arla Latte Art mælk på 0,9%, fedt (skinny)
eller 2,6% fedt - eller LAKTOSE fri minimælk (0,5% fedt)
Prøv også vores vanilje soya mælk (+5 kr)

Friskt ristet, sort kaffe

25/30,-

(genopfyldning kr. 10,-)

STORT krus the

30,-

(gratis genopfyldning af vand)

Varm hyldeblomst m./citron og mynte
Varm chokolade m./flødeskum

Her på Café Karisma ELSKER vi kaffe - og alle
medarbejdere kommer igennem intensiv
kaffetræning, inden de slippes løs i baren 

30,-

De fleste af os, har desuden fået eksklusiv
kaffetræning af den fire-dobbelte danske baristamester Søren Stiller Markussen, stifter og ejer af Great
Coffee, i Århus.
Great Coffee er den ene af to kaffer, vi serverer her på
Karisma.

35/45,-

Espresso single el. dobbelt

20,-

Espresso Americano

28,-

(db.espresso m./ kogende vand)

Cappuccino single/grande

27/35,-

Caffe Latte single

32,-

Caffe Latte dobbelt – vi anbefaler

35,-

Caffe Latte grande

42,-

Caffe Latte triple – vi anbefaler

45,-

Moccachino

35/45,-

(caffe latte m./flydende chokolade)

Latte Caramello

35/45,-

(caffe latte m./flydende karamel)

Grande Chai Latte

42,-

(indisk chai the med steamet mælk)
Flere varianter – spørg personalet!

Valgfri sirup
Soyamælk
Ekstra shot espresso

+ 5,+ 5,+ 5,-

Søren Stiller Markussen rejser rundt i verden, for at
finde de helt rigtige kaffebønner, som sendes til
Danmark og ristes på hans eget risteri i Århus.
Alle bønner er100% Arabica.
Great Coffee rister kaffe HVER DAG – og bønnerne
ristes i MINDRE portioner for at ramme de helt
rigtige smags- og aroma nuancer.
Kaffebønnerne ristes på en gammeldags
støbejernsrister, hvor der anvendes gas som
varmekilde. Den er selvfølgelig håndbygget og
produceret af det hollandske firma Giesen.

VORES KAFFE

FRISKT PRESSET
JUICE
lille 40,- /stor 50,Amazing Energy Rød grapefrugt, ingefær, æblesaft
Detox Dream Rød grapefrugt, citron, ingefær,
gulerodssaft

Exotic Passionsfrugt, ananas, appelsinsaft
Karisma Mynte, hyldeblomst saft, appelsinsaft
Kong gulerod Ren friskt presset gulerodssaft
Vi serverer også den verdenskendte Illy kaffe..
Otte årtiers erfaring har givet Illy en uovertruffen
viden om kaffebiologi og kemi.
Illy kaffe har en smag og giver en en følelse, som
kun Illy kan levere!

Power Passionsfrugt, ingefær, æblesaft
Relax Gulerodssaft, ingefær, æblesaft
Sport Passionsfrugt, ananas, æblesaft
Sweet Mary Passionsfrugt, appelsinsaft, æblesaft

Den enestående Illy-bønne udvælges og købes fra
de ni højest rangerede Arabica gårde fordelt på
hele 4 kontinenter. Udvælgelsesprocessens formål
er, at bidrage til en større glæde for dem, der
værdsætter alt det kaffe kan og bør være.
illy Caffé er et italiensk kafferisteri, der har eksisteret
siden 1933. Risteriet ligger i Trieste – i det nordlige
Italien – og her ristes et af verdens største
espressomærker. Espressoen er en blanding af ni
forskellige Arabicakaffer af højeste kvalitet fra Syd- og
Mellemamerika, Afrika og Indien. Fælles for dem alle
er den sublime kvalitet 

Timeout Gulerodssaft, ingefær, citron, æblesaft
Workout Wonder Gulerodssaft, ingefær,
appelsinsaft

SMOOTHIES
lille 40,- /stor 50,Fitness Avocado, æble, citron
Nissens Jordbær, banan, hyldeblomstsaft
Smack Jordbær, banan, æblesaft
Summer Ananas, mynte, æblesaft
Strawberry Fields Jordbær, mynte, gulerodssaft

Bliv FRISK for KUN 20.Morgenfrisk
Friskt presset ingefær m./æblesaft

SUPER SHAKES

SPAR 10 %

(Lavet på MilkShake mix)

lille 40,- /stor 50,-

PÅ DIN CAFÉ REGNING
– HVER GANG!!

Chokolade shake

Sæt min. 300 kr. ind på et Karisma V.I.P.
kort
..og brug det som betalingskort hver
gang du handler i cafeen!

Hawaii shake (Ananas samt kokos-og vanilje sirup)
Jordbær shake
Mynte & banan shake
Vanilje shake

– så trækkes der automatisk 10 % fra
hele din regning 

KOLDE DRIKKE

Nemmere kan det ikke blive..
spørg blot personalet i baren!

Kildevand 1/2 liter

20,-

S. Pellegrino kildevand med let brus - ½ l

29,-

Møllegaard Økologisk saft – flere varianter

25,-

Sodavand - Coca Cola, Cola Zero el. Fanta

25,-

Se mere på:

ICE BLEND
lille 40,- /stor 50,-

www.cafekarisma.dk
@cafe_karisma
www.facebook.com/cafekarisma

Mocca Ice Blend (frappe)
Chai Ice Blend
Vælg mellem flere varianter

Is kaffe
m./db.espresso, mælk & isterninger

35,-

Hvis du er tilmeldt Mobile Pay Bonus,
optjener du 9% bonus, hver gang du
bruger Mobile Pay i Karisma

