
MORGENMAD kl. 8.00 - 11.00

Den hyggelige - Et blødkogt æg, øko-bolle 
med smør, ost og solbærmarmelade kr. 39

Godmorgen - Øko-brød med smør, solbær 
marmelade, brie, Riberhus skæreost, skyr med 
müsli, bær og akaciehonning, æg, bacon og frugt kr. 99

Simpelt:

Økobolle med smør, Riberhus skæreost og  
solbærmarmelade kr. 30

Øko-blødkogt æg med rugbrød og smør kr. 30

Skyr med müsli, bær og akaciehonning kr. 30

Æg og Bacon kr. 30

Croissant kr. 25

FROKOST

Avocadomad - Frisk rugbrød, pesto, avocado, 
hytteost, semi-dried tomater og purløg kr. 55

Hønsesalatmad - Frisk rugbrød, hønsesalat, 
bacon og purløg kr. 55

Salater - Alle salater med citron, olivenolie, salt og peber

Hvid quinoasalat med sweet potato - Hvid 
quinoa, sweet potato, avocado, sukkerærter, 
forårsløg, granatæblekerner, purløg, feta og 
peanuts kr. 70

Sort quinoasalat med spidskål - Sort quinoa, 
spidskål, forårsløg, æble, persille,  
granatæblekerner og cashewnødder kr. 70

Kålsalat - Rødkål, grønkål, gulerødder,  
blodappelsin, æble, valnødder, tranebær, feta, 
granatæblekerner, chili og persille kr. 70

Perlespeltsalat - Perlespelt, cherrytomater, 
agurk, edamamebønner, rød peberfrugt, rødløg, 
mozzarella, pinjekerner og basilikum kr. 70

Tilsæt kylling på din salat for kr. 15

Tapas - Brødkurv med smør, serranoskinke, 
peberpaté, cornichoner, syltede rødløg, brie, 
vesterhavssost, valnødder, vindruer,  
grignotpølser, salat m/semi-dried tomater og 
parmesanost, tunmousse, hummus og pesto kr. 145

Panini 

Panini m/serranoskinke, Vesterhavsost,  
parmesanost, syltede rødløg, semi-dried  
tomater, pesto og aioli kr. 60

Panini m/kylling, mozzarella, syltede rødløg,  
semi-dried tomater, pesto og aioli kr. 60

Panini m/tun, jalapenos, rødløg, purløg og pesto kr. 60

Hummus m/brød og oliven kr. 55

Nachos m/ost og dip kr. 60

SØDT OG SNACKS

Kage kr. 35

Nøddemix i glas kr. 35

exoffice-medlemmer
20% rabat på alt i baren 

WIFI: ExOffice - Læderstræde    Pass: ExOffice!



ØL, VIN OG SPIRITUS

Kronenbourg Blanc 1664 – 5% kr. 49

Brooklyn Lager – 5,2% kr. 49

Lagunitas IPA – 6,2% kr. 49

Nordic Gylden Bryg – NonAlcoholic – 0,5% kr. 49

Gentle Lager – NonAlcoholic kr. 40

Champagne (kun på flaske) kr. 550

Aperol kr. 75

Forskellige spiritus – spørg i baren

exoffice-medlemmer
20% rabat på alt i baren 

WIFI: ExOffice - Læderstræde    Pass: ExOffice!

VARME DRIKKE                lille/stor

Café latte kr. 35/40

Cappuccino kr. 35/40

Cortado kr. 30/35

Macchiato kr. 30/40

Espresso kr. 25/30

Havremælk i ovenstående kr. 5

Extra shot kr. 5

Te – flere varianter kr. 29

Chai latte kr. 40

Varm chokolade kr. 40

KOLDE DRIKKE

Iskaffe kr. 40

Lemonade kr. 40

Coca Cola/Coca Cola Zero kr. 35

Ginger Beer kr. 35

Granatæblecider fra VAL DE FRANCE kr. 35

Juice - flere varianter kr. 35

Saft - flere varianter kr. 35

Pellegrino danskvand kr. 30

exoffice vandflaske kr. 20

Isvand i karaffel kr. 15

Rødvin, hvidvin, rosé  
og bobler

Glas kr. 75 / Flaske kr. 300


