
Varme drikke Kolde drikke

Caffe latte standard               49,-

Caffe latte lille                        36,-

Cappuccino standard              49,- 

Cappuccino  lille                     36,-

Americano standard               42,-

Americano  lille                       35,-

Flat white                              43,-

Cortado                                 29,- 

emmerys special                  36,-  

Espresso                                29,- 

Filterkaffe 1 gratis refill             25,-

Chai latte                              40,-

Matcha te                              40,-

Matcha latte                         49,-                                                                               

Chaplon te                             35,- 

Mochaccino                           49,-

Varm chokolade                   35,-

EKSTRA

Espresso shot                         7,- 

Plantebaserede drik              5,-
Havredrik, sojadrik eller mandeldrik 

Sirup                                         5,-
Hasselnød, vanilje eller karamel

Iskaffe                                   43,-
med økologisk Thise mælk, 

økologisk arabica espresso

og et skud sirup. 

                               

emmerys iste                       39,-
Lavet på økologisk sirup 

af te med frugt og urter 

Serveres med frisk mynte.

Vælg mellem: 

Hibiscuste og grape            

Jasminte og hyldeblomst     

Koldpresset juice                  39,-                                                                  
Koldpresset juice lavet af

sæsonens økologiske frugt og 

grøntsager. En naturlig juice 

uden tilsætningsstoffer og 

konserveringsmidler.

Ingefærshot                          20,-

Æblemost                             25,-                                                                               

Økologisk kaffe fra Mexico
Hos emmerys serverer vi 
økologisk espresso af 100% 
Arabica bønner fra Mexico. 
Kaffen håndplukkes så kun de 
modne og mest velsmagende 
bær høstes. Nyd din økologiske 
kaffe med mælk, plantedrik eller 
lige som den er. 



Foccacia sandwich             55,- 
Skinke og ost 

Fennikelpølse og ost 

Rugbrødssandwich            59,-
Rugbrød med tun   

Rugbrød med laks  

Rugbrød med fennikelpølse 

Vegetarsandwich              59,-
Rugbrød med avocado, 

hummus, spinat og persillepesto

Avocado på rugbrød         50,-
Med spinat, hytteost 

og sort sesam. Tilkøb æg 

10,- eller pesto 12,-

Portionskage                  fra  25,-
Tilkøb flødeskum 8,-

Wienerbrød                    fra  22,-

Chokorug                              10,-

Pølsehorn                              22,-

Morgenmad Frokost

Til den lille sult 

Skyr                                        34,-
Med emmerys granola 

og rabarberkompot

Chiagrød                           34,-
På rismælk med 

havtornkompot 

Æg og brød                        30,-
Blødkogt æg med rugbrød 

og smør Ekstra æg  10,-.     

Et smurt stykke       (Spørg for pris)  
Vælg mellem: smør, 

ost, marmelade, skinke,  

chokolade- og hasselnødde

creme, pesto eller hummus

Det økologiske bageri 
Tid og respekt for håndværket er en 
af hovedingredienserne i emmerys. 
De økologiske deje forarbejdes, 
skæres, rulles og overvåges af 
rigtige bagere. Bagere der har 
passion for deres håndværk, og 
som hver dag passer surdej, udvikler 
vores opskrifter og sørger for, at 
brødet er rig på smag, har en sprød 
skorpe og en saftig krumme.                                                                               

Personalet kan oplyse om allergener


