Slagelse

BRUNCH & MORGENMAD
Serveres mandag-fredag fra 10.00-14.00
- Hertil frisk brød & økologisk smør
FRISKE RUNDSTYKKER
2 stk. rundstykker med ost, syltetøj,
peberfrugt samt 2 slags pølser. 69,-

DEN LETTE
Frisk frugt kompot, serrano skinke med honningmelon,
hvidvinsdampede kæmperejer med friskhakket purløg
og citron, skiver af chorizopølser med fransk brie
anrettet på saltet kiks, lun græsk ost på friskbrød
med pesto. 89,-

VIVALDI TOAST
Ristet brød med skinke, ost og tomat.
Hertil let salat blanding. 39,MORGENTALLERKEN
2 stk. spejlæg med peberfrugtringe, anrettet på ristet
brød med smeltet ost. Toppet med friskhakket purløg.
Hertil chorizo pølser. 79,-

MEGA BRUNCH
Frisk røræg og sprød bacon, lakserulle i urtecreme,
chorizopølser, græsk yoghurt med frugt og honning,
pandekage, syltetøj, Nutella, frisk frugt, udvalgte oste,
frisk bagt mini croissant. Hertil valgfri juice og 1 kop
kaffe eller the. (Refill 1 kop kaffe/the hertil 15,-) 129,-

VIVALDI BRUNCH
Spejlæg anrettet i peberfrugtring, hjemmelavet
laksemousse, mild ost med peberfrugt, serrano skinke
med sesam og soltørret tomat, lun græsk ost på groft
brød med pesto, pandekage med syltetøj, friske tebirkes.
Hertil valgfri juice og 1 kop kaffe eller the.
(Refill 1 kop kaffe/the hertil 15,-) 139,-

MORMORS BRUNCH
Hjemmelavet æggekage med kartofler og champignon,
toast med ost og skinke, lakseroulade med kaviar, frisk
frugtkompot, serrano skinke med sesam, græsk yoghurt
med syltetøj og honning, dagens pålæg, 2 slags oste,
økologisk syltetøj samt dagens kage. Hertil 1 glas
økologisk Søbogaard saft og 1 glas caffe latte. 169,-

– Spis så meget du kan!

CAFÉ VIVALDIS WEEKEND BUFFET
STORT BRUNCH & TAPAS BORD

FRI JUICE

(HVER LØRDAG OG SØNDAG FRA 10.00-15.00)
Forkæl dig selv og din familie med vores luksus buffet. Vores buffet består både af klassiske
bruchretter og variationer af mange specielle tapas retter, som er tilberedt nøje efter vores
høje standard. Ekstra drikkevarer bestilles separat. 129,- (Børn under 12 år 65,-)

oplevelsen starter her..

