
Velkommen til
Pandekagehuset

Allergi ?
Er du allergisk og har svært ved at tåle mælk, hvedemel, gluten eller æg vil vi gerne lave en speciel 

dej til dig. Sig det blot til betjeningen hurtigst muligt efter din ankomst - eller endnu bedre, oplys 
det allerede når du reserverer bord.

Gluten/hvede

Mælk/laktose

Æg

Svinekød

Skaldyr

Nødder



Historien
Huset I sidder i er en vigtig brik i en lang og spændende historie om Kvie Sø.

En sommerdag i begyndelsen af 1930’erne kom der nogle folk cyklende fra Grindsted 
til Kvie Sø. For at komme til søen måtte de cykle forbi gården ”Søknude” og videre 
ad en markvej. Den daværende ejer af ”Søknuden”, landmand Niels Peter Larsen, 
øjnede en mulighed for at tjene penge og sendte bud til bageren i Ansager efter 
nogle forfriskninger.

Efter deres besøg steg trafikken af badegæster og i 1932 lod Niels Peter Larsen 
derfor opføre en pavillon, så badegæsterne kunne komme ind at sidde og nyde deres 
mad og drikke. Der blev bygget et beboelseshus og der blev bygget til pavillonen. 
Niels Peter Larsen kunne nu reklamere med: ”KVIE SØ, førsteklasses badested”.

I 1960’erne havde Kvie Sø som badesø sin storhedstid. Folk fra nær og fjern 
valfartede til den lille jyske perle på heden. I 1965 rydder Kvie Sø forsiden af Ude 
og Hjemme og en 4 helsiders reportage beskriver stedet som den jyske Riviera midt 
ude på heden. Tusindvis af badegæster kom til søen hver dag i sommersæsonen.

I 1995 kom vi og vores 4 børn, samt nummer 5 på vej fra Holland til Danmark for 
at drive landbrug, men med en stille drøm om at finde et sted som dette. Vi fik 
muligheden for at overtage stedet her i 2004 og omdannede restauranten til et 
pandekagehus med speciale i hollandske pandekager og belgisk øl.

Vi vil bestræbe os på, at I får den bedst tænkelige oplevelse
 – velkommen til Pandekagehuset!

Velbekomme,
Henk & Herreen

Ved travlhed forbeholder vi os retten til at fakturere samlet



Historien Vores værdier
Gode oplevelser for jer og os selv, tror vi på som det altoverskyggende. Vi gør os 
dagligt umage med at have den gode oplevelse for øje, i alt hvad vi laver. 

Når vi udvælger råvarer, når vi bager pandekager, eller laver mad til andre 
arrangementer, når vi indretter vores lokaler, og ikke mindst, når vi udvælger 
personale til at betjene jer. 

Vi ønsker, at I skal føle jer velkommen i uformelle, venlige og imødekommende 
omgivelser, som åbner rum for afslappet atmosfære, uhøjtidelighed og dejligt 
samvær. Vi ønsker, at I altid går hjem med en følelse af at have oplevet noget særligt.

Selvom vi gør os umage kan det forekomme, at du kunne ønske dig noget gjort 
anderledes. Er det tilfældet, vil vi meget gerne have, du siger det til os. Det er vores 
eneste mulighed for at ændre på det - når I er gået herfra er det for sent. Hvis der er 
problemer, så løses de bedst der, hvor de opstår.

Vores serveringspersonale er særligt udvalgt efter deres gode humør, deres sans 
for god service og deres smittende latter, frem for stor faglig viden og uddannelse 
indenfor mad og vin. Har I faglige eller specifikke spørgsmål, leder vores personale 
gerne efter svarene i baglandet og vender tilbage.

Vi går højt op i at alle arbejdsfunktioner ved Kvie Sø er lige vigtige, og at alle 
medarbejdere og deres arbejdsopgaver skal respekteres, så vi i fællesskab kan 
give den bedste service.

Vi er så heldige, at vores lokaler ligger lige midt i den skønneste natur. Kvie Sø 
har været fredet siden 1947 og er helt unik med mange sjældne plante-, dyre- og 
fuglearter. Vi ved, at det også er en af årsagerne til, at mange kan lide at komme hos 
os. Vi gør meget ud af at passe på den skrøbelige natur i området og håber, at I vil 
hjælpe os, så vi alle kan nyde den. 

Vi vil bestræbe os på du vil få en god oplevelse her ved søen og endnu engang 
hjerteligt velkommen!

Vi driver bare en lille virksomhed og ønsker at give alle
vores gæster en dejlig oplevelse. Så i stedet for at skrive

en kedelig anmeldelse på de sociale medier, vil vi meget hellere snakke 
med dig ansigt til ansigt. Derved kan vi også rette op på en fejl med det 

samme, hvis der er noget, du er utilfreds med. 
Mange tak!

 De bedste hilsner 
Henk, Herreen og personalet



Til børnene     -    kun til børn under 10 år 

Børne-isdesserter

53 Pandekage uden noget
       Kr. 30,-
54 Pandekage med flormelis og jordbærmarmelade
       Kr. 35,-
55 Pandekage med rosiner
       Kr. 35,-
56 Pandekage med bacon
       Kr. 35,-
57 Pandekage med æble
       Kr. 35,-
59 Pandekage med ost
       Kr. 35,-
60 Pandekage med flormelis og vaniljeis
       Kr. 38,-
61 Pandekage med skinke og ost
       Kr. 38,-
62 Pandekage med bacon og æble
       Kr. 38,-
63 Pandekage med skinke 
       Kr. 35,-
64 Pandekage med bacon og skinke 
       Kr. 38,-
65 Pandekage med flormelis, vaniljeis og jordbærmarmelade 
       Kr. 44,-
66 Pandekage med flormelis, vaniljeis og chokoladesauce
        Kr. 44,-
68 Pandekage med flormelis, vaniljeis og chokoladeknapper
       Kr. 44,-
69 Pandekage med flormelis og chokoladesauce
       Kr. 38,-
70 Pandekage med skinke, ost og bacon
       Kr. 44,-

Børne is med 1 kugle vaniljeis og 1 kugle jordbæris* - pyntet med tivolikrymmel 

og flødeskum

       Kr. 30,-

Børne is med 2 kugler vaniljeis - pyntet med tivolikrymmel og flødeskum 

       Kr. 30,-

Børne is med 2 kugler jordbæris* - pyntet med tivolikrymmel og flødeskum

       Kr. 30,-

Mini Børne is med 1 kugle vaniljeis eller 1 kugle jordbæris* - pyntet med 

tivolikrymmel og flødeskum

       Kr. 24,-

*Laktose- og æggefri

- Vores dej indeholder 



Bali
Pandekage med løg, porre, kylling, jalapeños, majs, 
syltet ingefær & peanuts.
       Kr. 112,-/94,- stor/lille

Mexicansk
Pandekage med majs, peberfrugt, oliven, løg og jalapeños
       Kr. 94,-/82,- stor/lille

Fruens
Pandekage med porre, majs, tomat, champignon, syltet ingefær, 
jalapeños og ost
       Kr. 112,-/94,- stor/lille

Bondepandekage
Pandekage med bacon, skinke, løg, champignon og ost
       Kr. 112,-/94,- stor/lille

Cleopatra
Pandekage med kebab, bacon, peberfrugt, løg, champignon
og salat med hjemmelavet hvidløgsdressing
       Kr. 124,-/112,- stor/lille 

Kvie Sø
Pandekage med koldrøget laks, asparges, løg, dild og salat med 
hjemmelavet rød dressing
       Kr. 124,-/112,- stor/lille

Forårspandekage
Pandekage med kylling, majs, porre, ananas og salat med 
hjemmelavet karrydressing
       Kr. 124,-/112,- stor/lille

Aruba
Pandekage med banan, ananas, vaniljeis, Malibu og flødeskum
       Kr. 124,-/112,- stor/lille

Meatlover
Pandekage med kebab, kylling, skinke, bacon, ost, oregano og 
hvidløgsdressing
       Kr. 124,-/112,- stor/lille

Den Gjæwe Vestjyde
Pandekage med løg, rejer, spinat, laks og ost
       Kr. 124,-/112,- stor/lille

Gæsternes favoritter Til børnene     -    kun til børn under 10 år - Vores dej indeholder 



Lækker portion salat til din pandekage

Med hjemmelavet hvidløgsdressing, rød dressing eller karrydressing

       Kr. 32,-

Ekstra ingrediens

Max. 7 ’ting’, så pandekagen stadigvæk kan blive bagt ordenligt igennem.

       Kr. 10,-

“Dele sæt” - tallerken, pizzaskære og kagespade

For at kunne bevare vores fornuftige priser, bliver vi nødt til at beregne 

25 kr. for en tallerken, hvis man gerne vil dele en madpandekage.

       Kr. 25,-

Gluten- og laktosefri pandekage

+ Kr. 20,-

Social Dining
Er I en flok på minimum 15 betalende kuverter, så har I muligheden for at vælge 

vores koncept ”Social Dining”. 

Vælger I dette, får I serveret vores mest populære madpandekager med der-

tilhørende pizzaskærer, kagespader og tallerkener. Så kan I selv dele pan-

dekagerne mellem jer og på den måde få mulighed for at smage forskellige 

pandekager.  

Pris: 110,- / halv pris børn u. 10 år. / 0-2 år gratis



Dem med skinke
08 Pandekage med skinke
        Kr. 71,-/67,- stor/lille

23 Pandekage med skinke og bacon
        Kr. 76,-/69,- stor/lille

27 Pandekage med skinke og ost
        Kr. 76,-/69,- stor/lille

30 Pandekage med skinke og porre
        Kr. 76,-/69,- stor/lille

32 Pandekage med skinke og ananas
        Kr. 76,-/69,- stor/lille

35 Pandekage med skinke, porre og ost
        Kr. 85,-/74,- stor/lille

36 Pandekage med skinke, bacon og porre
        Kr. 85,-/74,- stor/lille

37 Pandekage med skinke, porre og champignon
        Kr. 85,-/74,- stor/lille

39 Pandekage med skinke, løg og ost
        Kr. 85,-/74,- stor/lille

43 Pandekage med skinke, champignon og ost
        Kr. 85,-/74,- stor/lille

45 Pandekage med skinke, ananas og ost
        Kr. 85,-/74,- stor/lille

46 Pandekage med skinke, bacon og ost
        Kr. 85,-/74,- stor/lille

Vidste du at:

- Der er grahamsmel i alt vores dej

- Alt vores dej er hjemmelavet

- Alle vores grøntsager skræller og skærer vi selv

- Alle vores dressinger er hjemmelavet

- Vores dej indeholder 



Dem med bacon
04 Pandekage med bacon
       Kr. 71,-/67,- stor/lille

14 Pandekage med bacon og løg
        Kr. 76,-/69,- stor/lille

19 Pandekage med bacon og rosiner
        Kr. 76,-/69,- stor/lille

20 Pandekage med bacon og ananas
        Kr. 76,-/69,- stor/lille

21 Pandekage med bacon og champignon 
        Kr. 76,-/69,- stor/lille

22 Pandekage med bacon og ost
        Kr. 76,-/69,- stor/lille

23 Pandekage med bacon og skinke 
        Kr. 76,-/69,- stor/lille

24 Pandekage med bacon og æble
        Kr. 76,-/69,- stor/lille

28 Pandekage med bacon og porre
        Kr. 76,-/69,- stor/lille

34 Pandekage med bacon, porre og ost
        Kr. 85,-/74,- stor/lille

36 Pandekage med bacon, skinke og porre
        Kr. 85,-/74,- stor/lille

40 Pandekage med bacon, æble og rosiner
        Kr. 85,-/74,- stor/lille

41 Pandekage med bacon, peberfrugt og løg
        Kr. 85,-/74,- stor/lille

42 Pandekage med bacon, løg og champignon
        Kr. 85,-/74,- stor/lille

44 Pandekage med bacon, champignon og ost
        Kr. 85,-/74,- stor/lille

46 Pandekage med bacon, skinke og ost
        Kr. 85,-/74,- stor/lille

- Vores dej indeholder 



Dem med ost
06 Pandekage med ost
       Kr. 71,-/65,- stor/lille

15 Pandekage med ost og løg
       Kr. 76,-/69,- stor/lille

22 Pandekage med ost og bacon
       Kr. 76,-/69,- stor/lille

25 Pandekage med ost og ingefær
       Kr. 76,-/69,- stor/lille

26 Pandekage med ost og ananas
       Kr. 76,-/69,- stor/lille

27 Pandekage med ost og skinke
       Kr. 76,-/69,- stor/lille

29 Pandekage med ost og porre
       Kr. 76,-/69,- stor/lille

31 Pandekage med ost og champignon
       Kr. 76,-/69,- stor/lille

34 Pandekage med ost, bacon og porre
       Kr. 85,-/74,- stor/lille

35 Pandekage med ost, skinke og porre
       Kr. 85,-/74,- stor/lille

38 Pandekage med ost, tomat og løg
       Kr. 85,-/74,- stor/lille 
       
39 Pandekage med ost, skinke og løg
       Kr. 85,-/74,- stor/lille

43 Pandekage med ost, skinke og champignon
       Kr. 85,-/74,- stor/lille

44 Pandekage med ost, bacon og champignon
       Kr. 85,-/74,- stor/lille

45 Pandekage med ost, ananas og skinke
       Kr. 85,-/74,- stor/lille

46 Pandekage med skinke, bacon og ost
       Kr. 85,-/74,- stor/lille

Dem med bacon - Vores dej indeholder 



Dem uden kød
Mexicansk
Pandekage med majs, peberfrugt, oliven, løg og jalapeños
       Kr. 94,-/82,- stor/lille

Fruens
Pandekage med porre, majs, tomat, champignon, syltet 
ingefær, jalapeños og ost
       Kr. 112,-/94,- stor/lille

06 Pandekage med ost
       Kr. 71,-/67,- stor/lille

13 Pandekage med løg og tomat
       Kr. 76,-/69,- stor/lille

15 Pandekage med ost og løg
       Kr. 76,-/69,- stor/lille

16 Pandekage med champignon og løg
       Kr. 76,-/69,- stor/lille

25 Pandekage med ost og ingefær
       Kr. 76,-/69,- stor/lille

29 Pandekage med porre og ost
       Kr. 76,-/69,- stor/lille

31 Pandekage med ost og champignon
       Kr. 76,-/69,- stor/lille

38 Pandekage med tomat, ost og løg
       Kr. 85,-/74,- stor/lille

- Vores dej indeholder 



Dem uden kød Dem med frugt
03 Pandekage med rosiner
       Kr. 67,-/59,- stor/lille

05 Pandekage med æble
       Kr. 71,-/67,- stor/lille

10 Pandekage med ananas
       Kr. 71,-/67,- stor/lille

11 Pandekage med banan
       Kr. 71,-/67,- stor/lille

18 Pandekage med æble og rosiner
       Kr. 76,-/69,- stor/lille

20 Pandekage med bacon og ananas
       Kr. 76,-/69,- stor/lille

24 Pandekage med bacon og æble
       Kr. 76,-/69,- stor/lille

25 Pandekage med ost og ingefær
       Kr. 76,-/69,- stor/lille

26 Pandekage med ost og ananas
       Kr. 76,-/69,- stor/lille

32 Pandekage med skinke og ananas
       Kr. 76,-/69,- stor/lille

33 Pandekage med rosiner og ananas
       Kr. 76,-/69,- stor/lille

40 Pandekage med bacon, æble og rosiner
       Kr. 85,-/74,- stor/lille

45 Pandekage med skinke, ananas og ost
       Kr. 85,-/74,- stor/lille

- Vores dej indeholder 



De søde & dem med is
01 Pandekage med flormelis
       Kr. 51,-/44,- stor/lille

02 Pandekage med flormelis og jordbærmarmelade 
       Kr. 67,-/59,- stor/lille

09 Pandekage med flormelis og chokoladesauce
       Kr. 71,-/67,- stor/lille

07 Pandekage med flormelis og vaniljeis
       Kr. 80,-/70,- stor/lille

12 Pandekage med flormelis, vaniljeis og jordbærmarmelade
       Kr. 88,-/77,- stor/lille

17 Pandekage med syltede pærer, vaniljeis, chokoladesauce og flødeskum
       Kr. 94,-/82,- stor/lille

47 Pandekage med flormelis, vaniljeis og chokoladesauce
       Kr. 88,-/77,- stor/lille

48 Pandekage med æble, vaniljeis og kanelsukker
       Kr. 88,-/77,- stor/lille

49 Pandekage med banan, vaniljeis og chokoladesauce
       Kr. 93,-/80,- stor/lille

Aruba
Pandekage med banan, ananas, vaniljeis, Malibu og flødeskum
       Kr. 124,-/112,- stor/lille

Regnbuen

Pandekage med vaniljeis, jordbæris og chokoladesauce
       Kr. 88,-/77,- stor/lille

- Vores dej indeholder 



De søde & dem med is Isdesserter & det gode til kaffen
Bare en lille is        Kr. 45,-
2 kugler vaniljeis, jordbærpuré eller chokoladesauce og flødeskum    
   
Hjemmelavet is efter kokkens humør     Kr. 52,-

Jordbærdrøm        Kr. 55,-
Jordbærsorbetis*, jordbærpuré, flødeskum og vaffel 
  
Bananasplit        Kr. 64,-
Vaniljeis, banan, chokoladesauce, flødeskum , nøddekrokant og vaffel
 
* Laktose- og æggefri 

Dessertvin, Portvin og Likør
Muscat de Beaumes de Venise, Spanien   5 cl.  Kr. 35,-
En sød, naturlig og usædvanlig god dessertvin med en flot lys gylden farve, ren og
fin bouquet med nuancer af bl.a. pære og abrikos afsluttet med et strejf af appelsin.

Morgadio da Calcada 10 Years Old Tawny, Portugal  5 cl.  Kr. 40,-
Smagen er kompleks, blød, rund og sødmefyldt, med en let krydret nøddesmag i 
baggrunden. Syren er med til at give denne portvin karakter og en lang eftersmag.

Chouffe Cream      3 cl. Kr. 30,-
Belgisk øllikør på 20 % alc., serveres med isterninger.

Chouffe Coffee - varm øl med flødeskum   7 cl. Kr. 42,-
Belgisk øllikør på 25 % alc., der består af destilleret øl og kaffe.   



Drikkevarer 
Kande iskoldt vand    1 l.  Kr. 25,-

Glas isvand      33 cl.   Kr. 10,-

Danskvand (med/uden citrus)   33/50 cl. Kr. 28,-/kr. 40,-

Pepsi/Pepsi Max    33/50 cl. Kr. 28,-/kr. 40,-

7-up      33/50 cl. Kr. 28,-/kr. 40,-

Nikoline Appelsin    25/50 cl. Kr. 28,-/kr. 40,-

Mirinda Lemon     33/50 cl. Kr. 28,-/kr. 40,-

Søbogaard “Sjælevarmer”  økologisk  25cl.  Kr. 28,-
(med blåbær, solbær, kirsebær, hyldebær, ribs og ingefær)

Søbogaard hyldeblomst økologisk  25 cl.  Kr. 28,-

Ice T *      50 cl.  Kr. 35,-

Appelsinjuice     25 cl.  Kr. 25,-

Glas mælk     25cl  Kr. 15,-

Fadøl, Royal Pilsner    33/40 cl. Kr. 35,-/kr. 42,-

Alkoholfri øl     33 cl.  Kr. 30,-

* Uden farvestoffer og konserveringsmidler 

Sugerør - Nej tak!! 
Vi vil gerne være med til at reducere plastic forureningen, derfor har vi droppet brug af 
plasticsugerør og udleverer kun et bæredygtig sugerør på din anmodning.

De små og de skarpe

Snacks
Blandede nødder      kr. 32,-

Oliven        kr. 32,-

Snaps (Aalborg, Brøndum, Porse)   2 cl.  kr. 22,-

Gammel dansk, Dr. Nielsen, 1-Enkelt  2 cl.  kr. 22,-

Koldpresset æblemost   25 cl.  Kr. 30,-

Koldpresset æble-solbærmost  25 cl.  Kr. 30,-

Koldpresset æble-kirsebærmost  25 cl.  Kr. 30,-

Koldpresset æble-hyldeblomstmost  25 cl.  Kr. 30,-



Varme drikke -Alt vores kaffe/the/kakao er Fairtrade

Almindelig filterkaffe      Kr. 25,-

Espresso       Kr. 28,-

Espresso Con Panna      Kr. 34,-
Dobbelt espresso toppet med flødeskum

Cappuccino       Kr. 35,-
Stor kop, dobbelt espresso med steamet mælk og mælkeskum

Cortado       Kr. 32,-
Alm. kop, dobbelt espresso med steamet mælk og mælkeskum

Caffe Latte        Kr. 35,-
Dobbelt espresso med steamet mælk.

Latte Macchiato      Kr. 35,-
Steamet mælk og mælkeskum med dobbelt espresso oveni

Chococino       Kr. 42,-
Dobbelt espresso med steamet kakaomælk

Irish Coffee       Kr. 48,-
Alm. kaffe med brun farin, whiskey og flødeskum

Iskaffe  med chokolade el. karamelsirup   Kr. 42,-
Dobbelt espresso, kold mælk, isterninger, sirup og flødeskum

Te - Vælg imellem:       Kr. 25,-
Frugt, Earl Grey, Darjeeling, mynte, lemon, Rooibos, urte eller chai te 

Varm kakao        Kr. 35,-
Med/uden flødeskum eller mini marshmellows

Varm kakao med mørk rom og flødeskum   Kr. 48,-    
Chai Latte        Kr. 35,-     

Det søde til kaffen
Kaffe og dagens kage med flødeskum eller creme fraiche  Kr. 55,-

Dagens kage med flødeskum eller creme fraiche   Kr. 40,-

Chokoladebar 40gr, fra Chocolate and Love med:   Kr. 25,-
Panama 80% eller Sea Salt & Caramel

Cognac eller likør til kaffen
Cognac      3 cl. Kr. 50,-
Spørg tjeneren hvilken cognac vi serverer i dag. 
 
A.H. Riise Rom Cream Caramel m/salt  3 cl. Kr. 35,-
USA
En Liqueur med en blød smag af rom og en fyldig smag af karamel afsluttet 
med en pikant let frisk saltagtig eftersmag. (17%)



Belgiske øl er ren forkælelse

God til:

Mad DessertFisk

Den 30. november blev belgisk ølkultur optaget på UNESCOS liste over verdenskulturarv.

Det skyldes både det store varierede udbud, den generelt meget høje kvalitet og ikke mindst den levende 

øltradition og –historie, som man finder i det lille kongerige.

Mange af de øltyper, man i dag kan få serveret over hele verden, har sin oprindelse i Belgien. 

Det gælder bl.a. de populære frugtøl samt typerne ”Dubbel”, ”Tripel” og ”Saison”. 

Nogle belgiske øltyper som fx lambic, gueuze og flamsk rød øl er endda umulige at brygge andre steder i verden, 

fordi de kræver særlige gærstammer og bakterier, der kun findes i bestemte områder i Belgien.

 

I alt mener man, at der findes omkring 1500 forskellige belgiske øl – og enhver belgisk øl med respekt for sig selv 

har sit eget specielle glas, som øllen serveres i, for at den kommer bedst til sin ret. 

Vi bestræber os på at servere alle øl i deres eget specielle glas, da det vil gøre oplevelsen ekstra god. 

Af praktiske årsager (det er lov at vaske glassene i en opvaskemaskinen), skyller vi glassene med koldt vand, så 

evt. rester af afspændingsmiddel bliver fjernet - derfor er vores glas våde ved servering.

 

Nogle øl på vores ølkort er gode som tørstslukkere efter en tur rundt om søen, mens andre er ekstra gode sammen 

med en pandekage eller som dessert.

Skål og velbekomme!



De belgiske øl 

Blanche de Namur, 4,5%, 25cl. el. 50cl.
- På fad

Kåret som verdens bedste hvedeøl. Øllen 
er let og frisk, en anelse tør og har så 
godt som ingen humlebitterhed. En dejlig 
tørstslukker på en varm dag.

Kr. 40,-/58,-

Westmalle Dubbel, 7%, 33cl. 
- På fad

Overgæret mørk øl brygget på 
Klostret “Westmalle”.
Meget velafbalanceret, kraftig smag, 
med en behagelig eftersmag.

Kr. 46,-

Bavik super pils, 5,2%, 25cl. el. 50cl. 

- På fad

En rigtig belgisk pilsner. 100 % malt - 
ingen fortynding forsikrer kvaliteten af 
denne pilsner.

Kr. 35,-/56,-

Westmalle Tripel, 9,5%, 33cl. 

Overgæret lys øl brygget på Klostret 
“Westmalle”. Behagelig krydret 
smag, med tydlig vanilje, honning og 
koriander. Tør og humlet eftersmag.

Kr. 52,-

De Koninck, 5%, 25cl. el 50cl.
- På fad

Ale fra Antwerpen, som er højt 
værdsat af byens borgere. Flot 
kobberfarve. Et mesterligt eksempel 
på en traditionel belgisk ale, der også 
kan nydes til hverdag.

Kr. 40,- / 58,-

Troubadour Obscura, 8,2%, 33cl. 

En mild stout. Rødbrun belgisk ale 
- domineret af malten i både smag 
og duft. Let chokoladearoma og 
behagelig smag af humle. 

Kr. 51,-

Troubadour Westkust, 8,5%, 33cl. 

Mørk øl med aroma af humle, ristet 
malt, kaffe og strejf af chokolade 
og vanilje. Smagen er en balance 
mellem ristet malt og kaffe, efterfulgt 
af en stærk men behagelig bitterhed, 
og den har en lang humlet eftersmag.

Kr. 51,-

Bootjes Bier, 7%, 33cl.

En frisk, gylden øl fra Antwerpen. 
En god, krydret øl med et strejf af 
ingefær og koriander. Den blev 
lanceret i 2015 og har allerede 
vundet flere priser, herunder titlen 
som verdens bedste belgiske Pale 
Ale på World Beer Awards i 2016. 

Super Cadix, 5,6%, 33cl.

Ny øl fra  ’Antwerpse Brouw 
Compagnie’. 
Hipster øl med frisk kraftigt humlet 
smag.

Kr. 48,-

Kr. 42,-

Martins Pale Ale, 5,8%, 33cl. 

Fra det første nip bemærker du de 
fine anvendte malte, der medfører 
den ekstraordinære smag - en meget 
karakteristisk øl, dog ikke alt for 
intens.

Kr. 42,-



De belgiske øl 
Hercule Stout, 9%, 33cl.

Hercule Stout er en sort, 
uigennemsigtig Stout med 
middelkraftig beigefarvet skum. 
Smagen er fyldig og domineret af 
mokka og chokolade med toner af 
frugt og karamel.

Kr. 54,-

Duvel, 8,5%, 33cl.

Duvel betyder “djævel”. Glider 
let ned, men har en djævelsk 
eftervirkning! Populær, især blandt 
de unge i Belgien.

Kr. 52,-

La Trappe Bockbier, 7%, 33cl.

Dette er verdens eneste Trappiste-
bockøl brygget på Onze Lieve 
Vrouw van Koningshoeven abdij 
i den sydlige del af Holland. En 
mørkerød sæsonsøl på byg og 
hvede, let bitter med en behagelig 
sød eftersmag. 

Kr. 48,-

LaTrappe Isid’or, 7,5%, 33cl.
Brygget i 2009 i anledning af 
125-års jubilæum af klostret O.L.V. 
van Koningshoeven, Øllen fik sit 
navn efter den første brygmester på 
klostret, munk Isidorus, som startede 
ølbrygningen på klostret i 1884.  
La Trappe Isid’or er ravfarvet med 
en antydning af karamel og har en 
frugtagtig eftersmag. 

Kr. 51,-

Gageleer, 7,5%, 33cl.

Guldfarvet porse-øl fra området 
‘De kempen’ i den sydlige egn af 
Holland og den nordlige egn fra 
Belgien. Brygget efter en opskrift, 
fra den tid, hvor det var almindeligt 
at bruge porse i stedet for humle. 
Krydret og let bitter smag. Kr. 51,-

Brugse Zot, 6%, 33cl. 

Opkaldt efter indbyggerne i Brugge, 
som i gamle dage blev kaldt 
‘zotten’ eller ‘skøre’. Frisk blond ale. 
Bryggeriet ‘De Halve Maan’ har fået 
flere kvalitetspriser for denne øl.

Kr. 44,-

Rochefort 6, 7,5%,  33cl.    Kr.60,-
Rochefort 8, 9,2%,  33cl.     Kr.64,-
Rochefort 10, 11,3%,  33cl.     Kr.68,-
Disse 3 øl er brygget på klosteret Abbaye de 
Notre Dame de Saint-Rémy. Rochefort 10 
og 8 er mørke øl, hvor 10 har den kraftigste 
smag, mens 8 er lidt mildere. Rochefort 6 er 
derimod en let og tør blond øl. Nummeret på 
øllen fortæller, hvor mange uger øllen har 
ligget på lageret og modnet. 

Geuze Mariage Parfait, 8%, 
37,5cl.
Geuze Mariage Parfait betyder “det 
perfekte ægteskab” og er en blanding 
af gamle og unge Lambic øl, som er 
en spontangæret øl. Denne meget 
specielle øltype bliver kun brygget i 
området omkring Brussel, og har en 
frisk syrlig smag. Kan godt anbefales 
på en varm sommerdag!

Kr. 54,-

Rodenbach Grand Cru, 6%, 33cl.

En klassiker i stilen “flamsk 
rødbrun”. Grand Cru versionen er 
en blanding bestående af 1/3 ungt 
øl og 2/3 på egetræ lagret øl. Frisk 
syrlig smag

Kr. 48,-

Pater Corsendonk, 6,5%, 33cl. 

Blid, mørk, ale. Nærmest 
karamelagtig maltet smag, som 
frembringer frugtrige toner, med kun 
svage bitre nuancer.

Kr. 48,-



De belgiske øl 

Brunehaut Blond, 6,5%, 33cl.
Brunehaut Amber, 5,5%, 33cl.
Brunehaut Triple, 8%, 33cl.
Siden 2002 brygger Brasseri 
de Brunehåut med stor succes 
økologisk glutenfri øl. 

Kr. 48,-

Gouden Carolus Classic, 8,5%, 75cl.  

Sagnet fortæller, at kejser Carl V gav 
sine krigere “sort øl” for at de kunne få 
mere “courage” i deres gøremål. Fyldig 
mørkebrun ale.

Kr. 122,-

La Gauloise Blond, 6,1%, 75cl. 

Let bitter, elegant og frugtagtig ale 
med en humlet aroma. Gauloise 
Blonde er en ikke for stærk men fyldig 
øl med karakter og en frisk smag.

Kr. 109,-

Saison Dupont Biologique  
5,5%, 25cl. 

Økologisk kobberfarvet overgæret 
’Saison øl’. Let bitter, der går over 
i en frugtagtig og blomstret smag. 
Foretrækker du en almindelig 
pilsner, så vil du blive overrasket over 
denne lækre Saison øl. Kr. 37,-

La Chouffe, 8%, 33cl. 

Ufiltreret blond øl. Behageligt 
frugtagtig øl, krydret med koriander, 
friske citrus og frugtnoter, let humlet.  
Er ikke en juleøl på trods af nissen på 
flasken. Det siges nemlig, at en nisse 
hviskede bryggeren opskriften i øret. 

Kr. 51,-

Liefmans Kriek  Brut, 6%, 33cl.

Er et delikat resultat af en 
blanding af Liefmans Oud Bruin 
og ’bleek bier’, som har  modnet 
i 2 år med danske kirsebær, 
hvilket giver en intens smag. Hver 
hektoliter Kriek Brut indeholder op 
til 13 kilo frugt. Kr. 48,-

Lindemans Cassis, Peach 
eller Apple, 2,5-3,5%, 25cl. 

Spontan gæret øl, som er tilsat 
frugt under gæringen. Smagen 
af frugt gør den sød og frisk, 
hvilket gør den rigtig god til 
desserten.

Kr. 37,-

Gulden Draak, 10,5%, 33cl.

“Den Gyldne Drage” er en 
fremragende mørk tripel i 
dekorativ flaske. Dejlig blød, 
rund og fyldig smag. Kåret til 
verdens bedste øl i 1998!

Straffe Hendrik, 9%, 33cl.

En gylden triple der har en dejlig 
aroma med strejf af sort peber, 
koriander, ingefær og en smule   
appelsin. Blandingen af seks 
særlige sorter af malt giver 
denne øl en velafbalanceret og 
kraftfuld smag.

Kr. 54,-

Kr. 54,-

Glutenfrie øl 



Rosévin           

Mas Compagne Syrah Rosé    
Frankrig
Vinen har en sart lyserød hindbærfarve og en frisk aroma af små syrlige røde 
frugter, især jordbær. Smagen er let og smidig med frugt og friskhed.
Type: Tør

260,-

Velkomst           

Cava Bonaval Semi Seco     
Spanien
Cava Bonaval Semi Seco er en ekstraordinær vellavet og halvtør Cava. Aro-
maen er frisk og frugtagtig med en særdeles behagelig smag.
Type: Halvtør

242,-

Hvidvin
Vi anbefaler

Peter & Peter Zeller Riesling Feinherb  
Tyskland
Peter & Peter Zeller Riesling Feinherb er fremstillet af håndplukkede druer 
fra de mest gunstige skråninger i Zell. Vinen er elegant, med aroma af modne 
ferskner og abrikoser.
Type: Sød

Tinpot Hut, Riesling  
New Zealand
En vin med friske citrusaromer af sød lime og grapefrugt blandet med subtile 
blomsternoter og en let, frisk og tiltalende smag af lime og grapefrug.
Type: Sød

252,-
56,-

318,-

Glas

Whinfield Estate, Chardonnay   
Californien
Whinfield Estate Chardonnay er medium fyldig, rig på aroma fra citrus 
frugter, grønne æbler og pærer, med et strejf af melon og vanilje i 
eftersmagen.
Type: Tør

240,-
54,-Glas

Tinpot Hut Sauvignon Blanc  
New Zealand
Vinen har den skarphed en god Marlborough Sauvignon Blanc skal have, 
med dejlig ”mineralsk” duft og elegant smag.
Type: Tør

296,-
64,-Glas



Rødvin
Vi anbefaler

Whinfield Estate, Zinfandel 
Californien
Whinfield Estate Zinfandel er medium fyldig, rig på aroma af brombær 
og ribs, med et strejf af krydderier. Den frugtfyldte bærsmag og sorte 
peber trænger igennem i den lange eftersmag.
Type: Tør

240,-
54,-Glas

Los Haroldos Malbec Oak  
Argentina
Aromaen er kompleks med røde frugter: kirsebær, blomme og hindbær og 
kombineret med et strejf af træ fremhæves tilstedeværelsen af vanille og 
chokolade.
Type: Tør

260,-

Neleman Pink Glasses Garnacha    
Spanien
Tør og frugtagtig rosévin. Økologisk og vegansk. Smagen er let og frisk uden 
for meget syre. Helt ren og behagelig frugtagtig.
Type: Tør

Neleman Tempranilo Monastrell     
Spanien
Ung frugtrig rødvin. Økologisk og vegansk. Aromaer af lyse røde frugter og 
blomstrende med en blød og silkeagtig smag.
Type: Tør

Neleman Chardonnay Muscat    
Spanien
En frisk og frugtrig hvidvin. Økologisk og vegansk. Frisk og spændende 
smag med medium aromatisk intensitet og en lang frugtagtig finish. Meget 
velafbalanceret.
Type: Tør

261,-
58,-

247,-
55,-

247,-
55,-

Glas

Glas

Glas

Vores økologiske vine

Tinpot Hut Pinot Noir 
New Zealand
Vinen har en mangfoldig aroma af kirsebær, blommer og ribs med 
blomsteragtige toner. Vinen har en blød og silkeagtig tannin der stammer fra 
lagringen på egetræsfad.
Type: Tør

318,-
68,-Glas



Om søen
Fredet sø
Kvie Sø er en cirkelformet fredet sø på den sandede hedeslette ved Ansager 10 km sydvest for Grindsted. Søen er ca. 30 
ha. stor, har hverken tilløb eller afløb, og er ved en dæmning i sydvest afskåret fra et moseområde.

Søen er klarvandet og er dannet ved vinderosion efter sidste istid; den er næringsfattig og sur.
Kvie Sø er en såkaldt lobeliesø og indtil 2,6 m dyb.
Den blev sammen med de nærmeste omgivelser fredet i 1947 (47 ha) og har videnskabelig interesse, bl.a. på grund af 
den sjældne vandplante ”gulgrøn brasenføde”. Søen er omgivet af indlandsklitter.

Vandretur om søen
Turen rundt om søen er 2-3 km lang og derfor perfekt til en vandretur. Følg de anlagte stier, og oplev naturen omkring 
søen.

Derfor hedder søen Kvie Sø
I gamle dage mente man, at der levede en trold, Nekkus, i Kvie 
Sø. En dag løb et par kvier ud i søen. Nekkus forsøgte at tage dem 
med sit spyd, men de slap væk. Med skrig og skrål fik Nekkus fat i 
spyddet igen og stødte det i vrede mod kirken i Kvie. Det siges, at 
man stadig kan se en revne i muren... 



Fun facts:

- Om sommeren og på travle dage laver vi ca. 156 liter dej om dagen

- På travle dage har vi ca. 20 mand på arbejde

- Vi har plads til ca. 150 siddende gæster indenfor og ca 175 gæster

udenfor. Dvs. ca. 325 gæster i alt

- Vi har altid mindst 30 forskellige øl på i kortet

Tak for besøget. Håber 
vi snart ses igen.


