Brunch
Hver søndag fra kl.9:30 til kl.12:00 serveres almindelig brunch (gadebrunch)
Almindelig brunch kan også tilbydes selskaber på minimum 20 personer.
Dette tilbydes alle dage. Varighed maksimum 4 timer.
Vi foreslår/anbefaler tidsrummet fra kl. 10-14.
Scrambled æg med brunchpølser
Lun leverpostej med bacon, ristede champignon og rødbeder
Fad med diverse pålæg
Forskellige oste med surt og sødt
Hjemmelavet marmelade
Græsk yoghurt med akaciehonning og hjemmeristet mysli
Kage
Frisk frugtfad
Pandekager og honning
Smør, mælk og æble- og appelsinjuice
Hjemmebagt brød, rugbrød, boller og kiks
Kaffe og te ad libitum
170 kr. pr. voksen
119 kr. pr. barn i alderen 3-12 år
Børn under 3 år er gratis
Der kan tilkøbes bacon for 15 kr. pr. kuvert
Morgenbitter er ikke noget man ER … men noget man DRIKKER !
Aalekroen serverer alle kendte slags bitter, men vil gerne fremhæve
FUR´s bitter – Malt eller Halvbitter
Barnedåb, rund fødselsdag, jubilæum, studentergilde eller lign.:
Alle dage minimum 20 kuverter:
220 kr. pr. voksen
139 kr. pr. barn i alderen 3-12 år
Børn under 3 år er gratis
Max. 4 timers varighed
Medbringes der f.eks. dåbskage koster det 40 kr. pr. kuvert for servering
Kaffe og te koster 28 kr.
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Udvidet brunch
Udvidet brunch til selskaber - minimum 20 personer
Tilbydes alle dage maksimum 4 timers varighed
Scrambled æg med brunch pølser
Lun leverpostej med bacon, ristede champignon og rødbeder
Pålægsfad
Forskellige oste med surt og sødt
Hjemmelavet marmelade
Græsk yoghurt med akaciehonning og hjemmeristet mysli
Røget laks med asparges
Lune frikadeller med hjemmesyltede rødkål
Halve æg med rejer
Blandet salat
Fad med frisk frugt
Pandekager og honning
Kage
Smør, mælk og æble- og appelsinjuice
Hjemmebagt brød, rugbrød, boller og kiks
Kaffe og te ad libitum
269 kr. pr. voksen
199 kr. pr. barn i alderen 3-12 år
Børn under 3 år er gratis
Bacon kan tilkøbes for 15 kr. pr. kuvert
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