
Vesterbrogade 3 · 1630 København V · Telefon 33 75 07 27 · Fax 33 75 07 17 · www.faergekroen.com · info@faergekroen.com

FK-brevpapir  25/03/05  16:07  Side 1

ved kajenved kajen
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Bordbestilling : 33 16 29 00

FROKOST

Sildetallerken m. 3 slags sild kr. 149,-
Marinerede sild, karrysild og kryddersild.

Friteret rødspættefilet kr. 110,-
Serveres med remoulade, citron og kartofler. 

Hummersuppe kr. 99,- / (stor portion) kr. 149,-
Lækker cremet hummersuppe, lavet på traditionel vis med cognac

og hvidvin. Serveret med grillede skaldyr, creme fraiche, brød og smør. 

Ved Kajens rejeanretning kr. 110,-
Bestående af rejer, kartofler, avocado, æg, tomat og 
dilddressing. Serveres med friskbagt brød og smør.

Avocadotoast kr. 109,- 
Ristet rugbrød med avocado, æg, marinerede rødløg, radiser og purløg.

Fish ‘n’ Chips kr. 139,-
Sprød torsk med garniture, pommes frites og remoulade.

Blåmuslinger kr. 99,- / (stor portion) kr. 149,-
Let dampede muslinger i cremet sauce af hvidløg,

hvidvin, fløde og krydderurter.
Ekstra tilbehør: pommes frites kr. 30,-

Laksesandwich kr. 135,-
Tynde skiver af røget laks vendt i koriander, toppet med frisk 
avocado-tomat chutney og dilddressing. Hertil pommes frites. 

Cæsarsalat m. kylling kr. 129,-
Med hjertesalat, brødcroutoner, bacon, ansjosdressing 

og revet parmesan. 

Bacon-cheeseburger m. pommes frites kr. 149,-
Grillet hakkebøf med bacon, ost, salat, tomat og chilimayo.

Clubsandwich m. pommes frites kr. 135,-
Med kyllingebryst, bacon, tomat, salat og hjemmerørt karrydressing.

Oksesteak kr. 155,-
Serveres med pommes frites, salat og sauce béarnaise.

Fisketallerken
(4 stk. smørrebrød)

Marinerede sild
Toppet med syltet rødløg

Rejer
Med æg, citron og mayonnaise

Friteret rødspættefilet 
Med remoulade og citron

Røget laks
Vendt i friskhakket basilikum, 

serveres med dilddressing

Napolitana salat
Serveres med friskbagt 

brød og smør

Frokosttallerken
(3 stk. smørrebrød)

Æg og rejer
Med mayonnaise og dild

Roastbeef 
Med peberrod, pickles 

og ristede løg

Friteret rødspættefilet 
Med remoulade og citron

Napolitana salat
Serveres med friskbagt 

brød og smør

 Kr. 179,-Kr. 159,-


