Etb. 1986.
ÅBNINGSTIDER
Man - tor
Køkken
Fre - lør
Køkken
Søndag
Køkken

10 - 22
10 - 21
10 - 22
10 - 21
11 - 21
11 - 20

43 62 31 31

info@cafefelix.dk

Café & kaffespecialiteter

KVALITET, HYGGELIG, STEMNING

FROKOST
Pariserbøf 		

109,-

Omelet 		

109,-

Frokost Bøf ca. 150 g

129,-

Frokost mørbrad ca. 150 g

139,-

Frokost platte

119,-

Peberrod, pickles, løg, rødbede, kapers samt
æggeblomme.
Vælg mellem: Vegetar med kartofler / Skinke og
ost eller Kylling, bacon og champignon.
Serveres med frisk salat, brød og smør

B
R U N C H 125,MAN - FRE KL. 10.00 - 13.00
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En kop kaffe eller te
Et glas juice (Appelsin eller æble)
Røræg, bacon & cocktailpølser
Pande stegte kartofler med
peberfrugt og cherry tomater
2 slags pålæg
Toast med ost og skinke
Pandekage med nutella
Yoghurt med müsli og sirup
Diverse frugt og grønt
Brød med smør

BØRNE BRUNCH 79,-

(op til 12 år) Røræg, pølser, nutella,
frugt, pandekage og yoghurt med müsli.
Serveres med brød og smør. Vælg mellem
æblejuice eller appelsinjuice

Serveres med tykke fries, garniture, bearnaise
-sauce
Serveres med tykke fries, garniture, pebersauce.
Røget Laks med asparges, rødspættefilet med
remoulade, æg & rejer, leverpostej, svinemørbrad
med bløde løg og blandet salat.

3 stk. smørrebrød

89,-

Æg & rejer, rødspættefilet med remoulade og
laks med dilddressing.

Wrap 		

109,-

Wok 		

109,-

Stjerneskud		

109,-

Med kylling eller oksekød Tortilla med fyld
kylling, peberfrugt, cherrytomat, Cheddarost.
Serveres med salat, kartoffelbåde, creme fraiche,
mayonnaise og salsa.
Med Kylling / tigerrejer Tilberedt med nudler,
friske grøntsager og cashewnødder i teriyaki
sauce
Serveres på ristet brød med stegt og hvidvin
dampet rødspættefilet, rejer, asparges, kaviar,
Thousand Island dressing, mayonnaise, og
citron.

Paneret rødspættefilet

99,-

Chesse nachos		

89,-

Serveres med tykke fries og remoulade.

Varme sprøde tortilla chips gratineret
med mozzarella og cheddarost. Serveres med
salsasauce, jalapenos, guacamole og creme
fraiche.

Café Felix byder på rustikke samt
hyggelige omgivelser, som har ligget i
Centrum af Albertslund siden 1986. Vi er
desuden kendte for vores udsøgte menukort
og kaffespecialiteter. Om sommeren er der
mulighed for udendørs servering, hvor man
kan nyde en forfriskende cocktail og en
let ret i det gode vejr. Cafe Felix har i
årevis været stedet hvor man spiser sin
brunch og læser dagens avis. Eller stedet
hvor man går hen i sin frokostpause
og spiser smørrebrød, sandwich eller
en
forfriskende salat. Vores udsøgte
menukort består blandt andet af bøffer
samt nøje udvalgte vine til aftenstimerne.
Vores bar byder på et bredt udvalg af øl
og cocktails, hvor der i weekenderne er
mulighed for at spille et spil backgammon
med sine kammerater.
Cafe Felix byder dig velkommen

FELIX
tilbyder
også

mad

til

dit selskab

Skal du bruge mad til
konfirmationen, receptionen,
fødselsdagen,
brylluppet, eller andre
anledninger kan Cafe
Felix hjælpe dig. Vi laver & anretter maden på
fade, så den er klar til
at blive sat på bordet
- nemt & lækkert. Hvis
pladsen også mangler,
er du selvfølgelig også
mere end velkommen til
at holde din fest i vores lokaler.

B U R G E R
Felix Burger

200g. 129,400g. 149,-

Mexican Burger

Grillet hjemmelavet hakkebøf med salat,
tomat, syltede agurker, rød løg, ost, bacon
og ketchup. Serveres med tykke fries.

Grillet hjemmelavet hakkebøf med salsa,
guacamole, jalapeños, ost, tomat, rød løg,,
syltede agurker. Serveres med tykke fries.

Bearnaice Burger

200g. 129,400g. 149,-

Amerikansk Burger

Grillet hjemmelavet hakkebøf med
bearnaisesauce, bacon, tomat, syltede
agurker, ost og bløde løg,. Serveres med
tykke fries.

200g. 129,400g. 149,-

200g. 129,400g. 149,-

Grillet hjemmelavet hakkebøf m/ost, salat,
tomat, syltede agurker, bløde løg, bacon,
spejlæg og pickles marineret. Serveres med
tykke fries.

BBQ Burger

200g. 129,400g. 149,-

Grillet hjemmelavet hakkebøf med BBQ sauce,
salat, tomat, syltede agurker, ost, rød løg,, og
bacon.• Serveres med tykke fries .

Gourmet Burger

200g. 129,400g. 149,-

Grillet hjemmelavet hakkebøf med bløde og
ristet løg, syltet agurk, skinke og cheddar
ost. Serveres med tykke fries.

Felix 1986

200g. 129,400g. 149,-

Grillet hjemmelavet hakkebøf med pebersauce,
bløde løg, stegte champignon, bacon og cheddar
ost. Serveres med tykke fries.

Vælg mellem:

Mayo, chillimayo, remoulade og ketchup

SANDWICH
Club Sandwich................. 119,-

Med Kyllingestrimler, bacon, tomat, peberfrugt, blandet salat og
karrydressing. Serveres med kartoffelbåde.

Tun Sandwich.................. 109,-

Hjemmelavet tunmousse, tomat, rødløg, kapers, cornichons, citron og
blandet salat. Serveres med kartoffelbåde.

Saintropez Sandwich ........ 125,-

Pestomarineret kylling, små krydderkartofler sprød stegt bacon,
champignon, cheddarost, rødløg,
cornichons og chili dressing. Serveres med kartoffelbåde.

Grillet lakse Sandwich ...... 129,-

Grillet laks med løg, peberfrugt,
asparges, kapers, cornichons, citron og dilddressing. Serveres
med kartoffel-både.

Mexico Sandwich........ 129,-

Grillet okse og pesto marineret
kylling
strimler, chilidressing , rødløg, cheddarost, champignon,
jalapenos, guacamole og cornichons.
Serveres m. kartoffelbåde.

Chefs favorite Sandwich... 139,-

Grillet oksefilet med mozzarella,
grillstegte grøntsager og chili-dressing. Serveres med kartoffelbåde.

Vegetar Sandwich .......... 109,-

Gratineret kartofler med grøntsager, ost, løg og pesto. Serveres
med kartoffelbåde.

Havne Sandwich ............ 119,-

Med salat, røget laks, løg, peberfrugt, tomat, blandet salat,
asparges, kapers, cornichons, citron og dilddressing. Serveres
med kartoffelbåde .

Vælg mellem:

Mayo, chillimayo, remoulade
og ketchup

SALATER

Serveres
med brød
& smør

Kylling

109,-

Cæsar

109,-

PASTA

Serveres med
brød & smør

Pesto marineret kyllingstrimler, avocado, cherrytomat, champignon, rødløg, peberfrugt, blandet salat, agurk, bacon og karrydressing.
Pesto marineret Kylling med salat, cherrytomat,
agurk, soltørret tomat, peberfrugt, løg, blandet
salat, parmesanost og cæsar dressing. Med brød

Tun

99,-

Tunmousse m/salat, kogte æg, cherrytomat, peberfrugt, rødløg, kapers, cornichons, asparges,
agurk, citron og blandet salat.

Tigerrejer

109,-

Stegte tigerrejer med salat cherrytomat, cashewnødder, peberfrugt, agurk, rødløg, kapers,
asparges, cornichons, citron, dild dressing og
blandet salat

Taco		

129,-

Ostegratinerede oksekød og pesto- marineret
kyllingestrimler med salat, champignon, peberfrugt, cherrytomater, rødløg, oliven og tortillachips. Serveres med jalapeños, guacamole,
salsa og creme fraiche.

Lakse 		

109,-

Røget laks, med salat cherrytomat, kogte æg, cashew nødder, kapers, asparges, løg, peberfrugt,
blandet salat, agurk, citron og dilddressing.

Karrypasta

129,-

Pasta med mørbrad

139,-

Pasta med oksefilet 		

139,-

Pasta med laks

139,-

Pasta med tigerrejer

139,-

Penne pasta med kylling, bacon,
champignon og karry flødesauce.
Penne pasta med champignon, pamasan
ost cherrytomat og brunsauce med
rødvin.
Penne
pasta
med
hvidløg,
tomat,
flødesauce, parmesanost og champignon.
Penne pasta med laks, vodka, spinat,
flødesauce champignon og peberfrugt.
Penne pasta med tigerrejer, hvidvin,
champignon,
peberfrugt,
hvidløg,
persille, flødesauce og parmesanost.

M E N U 1 ..................

339,-

M E N U 2 ..................

329,-

FORRET

FORRET

Stegt i hvidløgssmør, tomat, peberfrugt og
citron.

Tomat, løg, oliven, ost og oregano vendt
i pesto med hvidløg, parmaskinke og
jomfruoliven olie

HVIDLØGS STEGT TIGERREJER
HOVEDRET

OKSEMØRBRAD BØF 200 G.

Serveres med dagens garniture, salat og
kartofler. Valgfri sauce: bearnaisesauce/
pebersauce/ champignon sauce

DESSERT

BANANASPLIT

BRUSCHETTA

HOVEDRET

PLANKEBØF 250 G.

Velhængt australsk oksefilet med bacon,
kartoffelmos, garniture og champignon
sauce

DESSERT

PANDEKAGE Med is

FORRET
Bruschetta 89,-

med hvidløg, lufttørret parmaskinke, ost og Hvidløgs stegte tigerrejer 99,cherry tomater. Serveres på sprødt brød med Stegt i hvidløgssmør, tomat, peberfrugt og
salat
citron. Serveres med brød og blandet salat

Suppe 59,-

Røget laks 79,-

Spørg tjeneren

Serveres med flødestuvet spinat og brød.

HOVEDRET
Valgfri sauce: bearnaisesauce / pebersauce /
Champignon sauce eller hvidløgssmør

Plankebøf ca. 250 gr

239,-

Velhængt Australsk oksefilet med bacon,
kartoffelmos, garniture og champignonsauce

Black Angus Ribeye ca. 250 gr 239,Med kartoffelbåde, garniture.

Black Angus oksefilet 250 gr
Med kartoffelbåde, garniture.

239,-

Mørbrad 200 gr

239,-

Grillet laksefilet 250 gr

209,-

Med kartoffelbåde og garniture.

Med kartoffelbåde, garniture og dillressing

Brændende kærlighed

139,-

Vælg mellem: bacon & løg / hakket oksekød & løg. Serveres med rødbeder

Burrito

169,-

Stjerneskud Deluxe

159,-

Nachos med kylling

109,-

Vælg mellem kylling eller oksekød. Tortillabrød med champignon, mozzarella og cheddarost•
Serveres med creme fraiche, guacamole, salsasauce, jalapeños, oliven, blandet salat, peberfrugt og kartoffelbåde
Serveret på ristet toastbrød med salat, 2 panerede rødspættefileter og en hvidvin dampet
rødspættefilet, rejer, ananas, løg, cherrytomat,
cornichons, kaviar, mayonnaise, asparges og
thousand island dressing
Varme sprøde tortilla chips med kyllingstrimler gratineret med mozzarella og cheddarost.
Serveres•med oliven, jalapenos, guacamole, creme
fraiche og salsa

- VARME DRIKKE FILTER KAFFE
TE		

30,-/39,30,-

Vælg mellem: Earl grey, grøn te,
chinaoolong & bombay chai

ESPRESSO		
ESPRESSO DOBBELT
CAPPUCCINO
CORTADO LILLE GLAS 		

25,30,35,-/45,29,-

Espresso med varm mælk

MACHIATO LILLE GLAS 		

- Pizza FELIX

29,-

Espresso med mælkeskum

119,-

Tomatsauce, mozzarella, oksemørbrad, bacon, peberfrugt, semi tørrede tomater og hvidløg.

MARGARITA

89,-

Tomatsauce, mozzarella, og frisk basilikum.

CAFÉ LATTE
MOCHA LATTE
CHAI LATTE		

39,-/49,-

VARM KAKAO

39,-/49,-

35,-/45,-

39,-/49,Vælg mellem: Tiger Spice, Vanilje eller
Grøn Te
Med flødeskum

PRIMO AMORE

109,-

IS-KAFFE		

DIABOLICA

Tomatsauce, mozzarella, salami, grillet peberfrugt
svampe og chilipulver.

109,-

SIRUP 		
IRISH COFFEE

PIZZA POLLO

FRENCH COFFEE 		

59,-

MEXICAN COFFEE		

65,-

GALLIANO COFFEE		

59,-

Tomatsauce, mozzarella, parma-skinke, rucola parmesanost og bøffel mozzarella.

109,-

Tomatsauce, mozzarella, kylling. Friske tomater og
pesto



FELIX JUNIOR MENU
Op til 12 år

CHICKEN NUGGETS...69,6 stk. Med pommes frites
og mayonnaise

CHESSE BURGER....... 69,Med pommes frites og
mayonnaise

KARTOFFELMOS........ 69,Med bacon



FISKEFILET.......69,-

55,-

Med vaniljeis, isterninger, chokolade
sirup, espresso og mælk

+ 5,-

2 cl. Whiskey med kaffe og flødeskum
2 cl. Grand Marnier med café latte

4 cl. Kahlua/Tequila med kaffe og
flødeskum
2 cl. Galliano med kaffe og flødeskum

59,-

Med remoulade og
pommes frites

PARISERTOAST...69,-

Med pommes frites og
mayonnaise

PASTA POLLO.....69,Penne pasta med
tomat, flødesouce
og kylling

- KAGE & IS -

KAGE ............................................. 45,- PANDEKAGE ...................................79,Med flødeskum eller creme fraiche

Med is, chokoladesauce. Serveres med frugt

BANANA SPLIT ................................... 79,- BELGISK VAFFEL...............................79,Med is, flødeskum og chokoladesauce. med frugt

Med is og flødeskum. Serveres med frugt

COUPE DENMARK IS ............................ 59,- DAGENS KAGE.................................79,3 kugler is, chokoladesauce, flødeskum & vaffel

Med is og flødeskum. Serveres med frugt

DRINKS
WHISKY GINGER ALE		

&

Tullemore Whiskey, lime, ginger ale

WHISKY MOST 		

79,- VODKA GALIANO

69,-

79,- ESPRESSO MARTINI

69,-

Tullemore Whiskey, citron, sukker, æblemost

GIN TONIC

Gordon Gin, tonic vand, lime skive

GIN MULE

79,79,-

Gordon Gin, lime, sukker, mynthe, ginger beer

GIMLET

79,-

Gordon Gin, lime

VODKA BEER		

Smirnoff Vodka, lime, soda, ginger beer

VODKA SODA

69,69,-

Smirnoff Vodka, lime, soda

COCKTAILS

- ROSÉ -

Smirnoff Vodka, Galliano, orange juice

Smirnoff Vodka, espresso, Kahlua, caramel
syrup

STRAWBERRY DAQURI

69,-

MOJITO EL. MOJITO PASSION

69,-

PIÑA COLADA

69,-

ROM COLA

69,-

Bacardi Rom, frosne jordbær, lime, sirup

Bacardi Rom, lime, mynte, soda, rørsukker

Bacardi Rom, malibu, ananas juice, fløde
Bacardi rom, lime, cola, syrup

KOLDE DRIKKE
SODAVAND

35,- / 45,-

KILDEVAND

25,-

Meget udtryksfulde aromaer, der minder
om røde sommerbær eller jordbær, men med
krydrede noter. Denne vin matcher finesse
med friskhed og styrke.

ICE TEA
SMOOTHIE

45,55,-

MILKSHAKE		

55,-

CALDORA ROSÉ Abruzzo, Italien 		

Hindbær, Jordbær, Oreo, vanilje

Duften er intens, vedvarende og frugtig med
antydninger af jordbær. Vinen er fyldig og
saftig med tung struktur, afbalanceret og
vedvarende aromatisk dvælende finish.

APPELSINJUICE
FRISKPRESSET

49,-

JUICE		

39,-

LOUIS ESCHENAUER

languedoc, Frankrig

glas. 49,- / fl. 199,-

gl. 59,- / fl. 219,-

Cola, Cola Zero, Fanta, Lemon, Sprite,
dansk vand

Hindbær med banan, Jordbær med banan

Vælg mellem: appelsin, æblemost,
hyldeblomst

ISVAND / KANDE		

10,-/ 25,-

GRØN TUBORG

35,-/49,-

CLASSIC

35,-/49,-

GRIMBERGEN DOUBLE
FLASKE ØL 		

39,-/55,45,-

1964 blanc, Jacobsen Brown Ale, Jacobsen
indian pale Ale, sommersby

NORDIC ALKOHOLFRI

35,-

◦HVIDVIN◦

CALDORA PINOT GRIGIO - SICILIA, ITALIEN

gl. 59,- / fl. 249,-

SANVIGILIO CHARDONNAY- VENETO, ITALIEN

glas. 49,- / ½fl. 119,- / fl. 199,-

Farven er lys strå gul med grønlige
reflektioner. En sprød og livlig duft med
en tør, harmonisk og en velafbalanceret
smag.

LEGADO MUÑOZ CHARDONNAY
LA MANCHA, SPANIEN		

fl. 219,-

Krydret frugt og en tør krydret gane. Pære
og stenfrugt er meget fint afbalanceret. I
al sin enkelhed en meget skøn hvidvin, som
appellerer til det brede publikum

PAUL SCHNEIDER RIESLING
ALSACE, FRANKRIG		

fl. 259,-

En tør og ren Riesling fra Alsace. Farven
er lys gul. Duften har stor finhed. I smagen
fremkommer delikat frugt

Dufter af tørt græs, søde frugter og citrus.
Smagen rummer røgede toner, græs, masser af
friske citrus og grapefrugt samt sødme fra
akacie og honning.

RØDVIN
SANVIGILIO MERLOT - VENETO, ITALIEN
glas. 49,- / ½fl. 119,- / fl. 199,-

Farven er dyb rød. Denne Merlot frembringer
frugtige noter og marmelade. Smagen er
blød og fyldig med behagelige tanniner

LOUIS ESCHENAUER MERLOT, FRANKRIG
fl. 209,-

Farven er ekstreme granat rød. En
udtryksfuld aroma af røde bær noter, så
som kirsebær, hindbær og solbær.

OPERETTA - VENETO, ITALIEN gl. 59,- / fl. 239,-

En Amarone i forklædning. Druerne tørres
i 3 måneder efter plukningen. 12 måneders
fadlagring på egetræsfade giver vinen en
behagelig duft af kirsebær, blomme og ribs.
Vinen er velafbalanceret, smidig og kraftfuld
med en lang finish

BERTOLDI RIPASSO - VENETO, ITALIEN

fl. 319,-

Antydninger af modne brombær og kirsebær,
kombineret med krydderier og kakao. Struktureret,
harmonisk og afbalanceret. Eftersmagen er
silkeblød
med
behagelige
velintegrerede
tanniner

DANESE ITALIANO - VENETO, ITALIEN
fl. 219,-

En blid og frugtig rødvin med god blødhed.
Noter af varme blommer og sorte bær. Meget
let drikkelig.

DOMAINE D’ANGAYRAC CUVÉE PRESTIGE
COSTIÈRES DE NÎMES, FRANKRIG fl. 259,-

Top Cuvée fra Costières de Nîmes i Frankrig
lavet på en blanding af 60% Syrah, 30%
Grenache og 10% Mourvèdre. Kun de bedste
druer er anvendt. Vinen er fadlagret i 12
måneder. Vinen har en kraftfuld aroma af
røde og sorte bær og med en koncentreret,
rund smag af frugt og vanilje. Imponerende
finish, som afslører vinens store potentiale

MOUSSERENDE
Capetta Gran Dessert Dolce Piemonte, Italien			

Sød dessertvin.
Delikat, harmonisk og sød med en vedvarende dejlig eftersmag.

fl. 219,-
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Café & kaffespecialiteter

KVALITET, HYGGELIG, STEMNING

SELSKABS MENU

Felix tilbyder nemlig ogsÅ mad til dit selskab.

Skal du bruge mad til konfirmationen, brylluppet,
receptionen, fødselsdagen eller andre anledninger kan
Cafe Felix hjælpe dig. Vi laver & anretter maden på
fade, så den er klar til at blive sat på bordet - nemt &
lækkert. Hvis pladsen også mangler, er du selvfølgelig
også mere end velkommen til at holde din fest i vores
lokaler. Når der bestilles bord til 15 personer & derover
betragtes dette som et selskab. Det betyder, at vi gerne
vil have menuen aftalt på forhånd. Til aftenselskaberne
har vores dygtige kokke sammensat en skøn selskabsmenu,
der kan ses herunder. Skriv til os på info@cafefelix.
dk hvis du ønsker at reservere bord til dit selskab, har
brug for yderligere information eller har andre ønsker
til menuen. Vi tager glædeligt imod selskaber til både
brunch, frokost & middag. For mere information kontakt
os venligst på vores mail, telefon eller kom et smut ned
forbi Felix i Albertslund Centrum.
Vi glæder os til at se jer!

INFO@CAFEFELIX.DK | 43623131| KANALTORVET 2 2620 ALBERTSLUND

