
VELKOMMEN
I cafeen serverer vi lette frokostretter 

og søde sager.
Vores fokus er at bringe lidt af Væksthusene 

ned på din tallerken. I menukortet kan du finde 
forskellige retter med et aftryk fra nogle af de mange 

planter, du kan se i plantesamlingerne.
 

Velbekomme fra alle os i Væksthusene. 
 

FROKOSTRETTER
Væksthusene's salat

 Salat/kål mix, bagte rødbeder m.
rosmarin, edamamebønner &

salatost.
 Toppet med sennepsdressing,
græskarkerner & brøndkarse.

Serveres m. brød
75 kr. 

 
Kyllingesandwich

 Grønt, kylling, syltede rødløg &
portobello svampe.

M. karry/ingefær-mayo
75 kr.

 
Vegetarsandwich

Grønt, vegetardelle, syltede
gulerødder & salatost.

M.karry/ingefærmayo & sweet chili .
75 kr.

 
Væksthusene's suppe

Panangkarry, kokosmælk,
grøntsager, creme fraiche &

græskarkerner. 
Serveres med brød. 

75 kr.
 

Børnetallerken
Bolle med smør, ostetrekant,

grøntsagsdelle, gulerodsstave,
figenstang 

50 kr.
 

Ret til ændringer forbeholdes.

Æblekage med passionsfrugt
Æblekompot med vaniljeyoghurt,

passionsfrugtsirup & knas.
35 kr. 

 
Citronmuffin

25 kr.
 

Kokostop
Kokostop dyppet i mørk chokolade

20 kr.
 

Snurre med kanel eller kardemomme
Snurre bagt med smør & kanel 

eller kardemomme
(spørg efter dagens snurrer).

28 kr.
 
 
 

Vend siden, og læs om Væksthusenes
planter, som findes i maden.

SØDT TIL KAFFEN

DET LETTE
Bolle med smør og rav-ost & marmelade

40 kr.
 

Bolle med smør & oksespegepølse
34 kr. 



PLANTER I MADEN

ROSMARIN
Rosmarin har udviklet sin smag som et forsvar mod at blive spist af 

insekter og andre dyr. Du kan finde rosmarin i Middelhavshuset. 
 

PASSIONSFRUGT
Passionsfrugt er en lian, som klatrer op ad andre træer i troperne. 

Der er over 500 arter i passionsblomst-slægten Passiflora. 
Du kan finde flere af dem i cafeen og Tropehuset. 

 
CHOKOLADE/KAKAO

Kakaoplanten stammer fra Mexico, hvor aztekerne anså kakao for at være en
guddommelig drik. Botanikeren Linné gav træet navnet Theobroma, der

betyder gudernes føde. Kakaotræet kan du finde i Tropehuset. 
 

KAFFIR LIME
Kaffir lime har timeglas-formede blade med en intens duft og smag af citrus.

Bladene bliver især brugt i sydøstasiatiske retter og i parfumer. 
Du kan finde kaffir lime-træet i Tropehuset. 

 
VANILJE

Ægte vanilje er en tropisk orkide. Det er den eneste orkide, man dyrker for
frugternes skyld. Vi kender dens frugter som vaniljestænger, og de små korn er

vaniljeorkideens bittesmå frø. Du kan finde vores vaniljeorkide i Tropehuset. 
 

CITRON
Citron er blevet dyrket i adskillige årtusinder. Citronsaft har en antioxidantisk

virkning. Det er derfor, man ofte hælder citronsaft over anden frugt, så den ikke
oxiderer og bliver brun. Du kan finde citron i Bjergskovshuset. 

 
KANEL

Krydderiet kanel fremstilles af inderbarken fra kaneltræet. Ægte kanel 
kommer fra Ceylon-kaneltræet (Cinnamomum verum), der stammer fra 

Sri Lanka. Kassia-kanel, som er langt billigere, fremstilles af andre arter af
kaneltræer. Smagen er ikke så fin som ægte kanel, men mange kender kun

kassia-kanelsmagen og ved ikke, hvad de går glip af. 
Du kan finde kaneltræet i Tropehuset.

 
KOKOS

Kokospalmer har været dyrket så langt tilbage i tiden, at man ikke præcist ved,
hvor planten stammer fra. Kokosnødden, som er palmens frugt og ikke en nød,

kan flyde længe i havet og spredes derfor vidt og bredt langs verdens kyster.
Kokospalmen står ved søen i Tropehuset. 
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