BRUNCH OG MORGENMAD
BRUNCH (Alle dage kl. 10 - 15)
Brunch serveres med brød, smør og rabarbermarmelade.
Nöah’s Brunch kr. 149,Øko. røræg, bacon, pølser, brie, vesterhavsost, rejesalat, hjemmebagt Belgisk vaffel med chokoladesovs,
frisk frugt, skyr m. bær, ristet müsli og hyldeblomstsirup.

Vegetar Brunch kr. 149,Øko. røræg, avocado på ristet rugbrød, hjemmelavet falafel, oliven, øko. rødbedehummus,
vesterhavsost, brie, hjemmebagt Belgisk vaffel med chokoladesovs,
frisk frugt, skyr m. bær, ristet müsli og hyldeblomstsirup.

Luksus brunch – forkæl dig selv kr. 250,Vælg mellem de to brunch, kaffe eller te ad libitum og et glas Mimosa.

Økologiske røræg kr. 67,2 æg, bacon og rugbrød.

Økologiske spejlæg kr. 67,2 æg, bacon og rugbrød.

Hjemmebagte belgiske vafler kr. 65
Med jordbær, banan og chokoladesauce.

FROKOST (Alle dage kl. 10 - 17)
NÖAH’S HÅNDMADDER - 1 håndmad for 75,- og 3 stk. for 195,Vi anbefaler to for en let frokost og tre til en større sult :-)
Hjemmelavet hønsesalat
Bøgehatte, syltede perleløg, bacon og urter.

Avokado
Øko. æg, syltede rødløg, granatæble og urter, toppet med sorte sesamfrø.

Rejemad
Håndpillede rejer, øko. æg, salat, mayo og dild.

Roastbeef
Skiver af roastbeef med løg, peberrodscreme, cornichoner, salat og remoulade.

SANDWICH
Club Sandwich kr. 117,Ristet sandwichtoast, kyllingebryst, bacon, tomat, agurk, syltede rødløg og hjemmelavet karrydressing.

Green sandwich kr. 123,Ristet skiver af økologisk rugbrød, grillede grøntsager, grøn pesto,
marinerede soltørrede tomater, avocado, mozzarella, rødbedehummus og frisk salat.

SNACKS
Salt mandler kr. 38,Peanuts kr. 32,Oliven, øko. rødbedehummus, romesco dip og brød kr. 69,Provencekrydrede kartofler, med chipotlemayo og aioli kr. 55,Ekstra brød kr. 15,-

KAGER
Se dagens udvalg i kagemontren - 49,-

HELDAGS MENU (Alle dage kl. 10 - 20.30)
Alle salater serveres med brød, olivenolie og balsamico.

SALATER
Nöah’s Buddha Bowl kr. 99,Perlebyg, haricoverts, syltede rødløg, edamame bønner, avocado toppet med sesamfrø, revet gulerod, citrontahindressing
og frisk mynte, med mulighed for et øko. æg (+15 kr.) / Marineret grillet kylling eller falafel (+25 kr.)

Nöah’s Grønne kr. 129,Hjemmelavet falafel, øko. rødbedehummus, marineret grønt, tahindressing, hertil fladbrød.

Cæsarsalat kr. 129,Grov salat, cæsardressing, grillet marineret kylling, oliven, marinerede soltørrede tomater, rugbrødsknas, og revet parmesan.

Chevre Chaud kr. 129,Grov salat, bagte beder, ristet gedeost med chili og honning, æbler, syltede perleløg, ristede nøddedressing.

TAPAS
Nöah`s signatur TAPAS - Hyggebræt kr. 209,Vesterhavsost, seranoskinke, chorizo, grillet kylling marineret i sød chili og sesamfrø, rejesalat, falafel,
rødbedehummus og marinerede grøntsager, oliven, mandler, serveret med romesco dip.

GOURMET BURGER
Vores burgere serveres med kartofler, chipotlemayo og aioli.
Nöah’s signatur Burger kr. 149,Med oksekød eller kyllingebryst, brioche bolle smurt med aioli og chipotlemayo, ost,
med let syltet kålsalat, salat, tomat, agurk og syltede rødløg.

Nöah’s Del Grande kr. 199,Med dobbelt op på bøf, brioche bolle smurt med aioli og chipotlemayo, ost,
med let syltet kålsalat, salat, tomat, agurk og syltede rødløg, mulighed for bacon (+9 kr.)

Nöah’s Vegetarburger kr. 149,Brioche bolle smurt med pesto, hjemmelavet falafelbøf, grillet squash, salat, tomat, agurk og syltede rødløg.

Fiskeburger kr. 165,Brioche bolle smurt med aioli og tartar dressing, paneret torsk, salat, vinegrette og syltede løg.

PASTA
Pasta med svampe i flødesovs kr. 119,Penne i en hvidvinssovs med hvidløg, fløde, svampemix, og revet parmesan. Serveres med brød.
(Tilføj grillet kylling eller 2 stk. bacon +25 kr.)

Penne all’arrabiata kr. 119,Penne i tomatsovs, med hvidløg, olivenolie, chili, revet parmesan og frisk basilikum.
(Tilføj grillet kylling +25 kr.)

Fish n’ Chips kr. 135,Paneret torsk, sprøde kartofler og tartarsauce, serveres m. kålsalat.

BØRNEMENU (Til vores gæster under 12 år)
Børnepasta kr. 69,Penne med tomatsovs og parmasan. Serveres med brød.
- Med et valg af mælk og to kugler is - 95,-

Kids Fish n’ Chips kr. 79,Paneret torsk, kartofler og sprøde grøntsager. Serveres med remoulade
- Med et valg af mælk og to kugler is - 105,-

