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Morgenmad
9:00 - 11:00

Morgenplatte · 69 
Blødkogt æg, skyr med bærcoulis, fennikelpølse, brød

Morgenskål · 55 
Luftig skyr, sprød müsli, bærcoulis

Morgenæg · 69 
3 spejlæg, bacon, rugbrød, ketchup

Brunch
Mandag-lørdag 9:00 - 12:00

Søndag 10:00 - 12:00 

Til din brunch medfølger en økologisk juice eller saft  
Appelsin · Æblemost · Hyldeblomst · Rabarber · Tranebær ·  

Solbær · Hindbær ·  Citron limonade · Ginger ale

Granbrunch · 149 
Scrambled eggs, purløg, bacon, 

skyr, bærcoulis, sprød müsli, 
fennikelpølse, cherry tomater,  

syltede rødløg, 
friskost med urter, 

cremet hønsesalat i croissant, 
hjemmebagt brød, rugbrød, smør

 Børnebrunch · 99 
Scrambled eggs, purløg, bacon, 

skyr, bærcoulis, sprød müsli, 
luftig amerikansk pandekage, ahornsirup, 

hjemmebagt brød, rugbrød, smør

Gælder kun børn til og med 12 år

Sides
Gør din morgenmad eller brunch personlig:

Amerikanske pandekager, ahornsirup, råsyltede bær · 35

Brownie, rørt creme fraiche, råsyltede bær · 40

Vesterhavsost, kvædekompot, knækbrød · 35 

Krydrede brunchpølser, sauce tatare, purløg · 30

Sprøde fritter, chilimayo · 45

Laksetatar, syltede rødløg · 40

Fås også som vegetarisk

Midlertidig energitillæg 
Regningen tillægges et midlertidig energitillæg på 5%. 
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Smørrebrød
11:00 – 15:00

Sprød fiskefilet · 99 
Rødspætte i urtepanko, marinerede rejer, grov remoulade, urtesalat

Varmrøget laks  · 99 
Urtemayo, fennikel crudité, urter

Confiteret kartoffel · 95 
Rygeostcreme, syltede løg, sprød bacon, kartoffelchips

Plukket høne · 95 
Cremet hønsesalat, syltede bøgehatte, trøffelmayo, puffede kapers

Grissebasse · 99 
Hoisin, kartoffelpure, kålsalat, gomadressing

Spejlæg +15

Svampetoast · 125 
Surdejsbrød, svampe a la creme, råmarinede tyttebær

Friskrevet trøffel +40

Snacks & sødt 
11:00 – 21:00

Vores udvalg af snacks · 89 
Sprødt med dip, saltede mandler, oliven

Trøffelfritter med parmesan og trøffelmayo · 55
Fritter med chilimayo · 45

3 små søde · 55 
Dagens udvalg af søde sager

Luftige amerikanske pandekager · 65
Vaniljeis, ahorn sirup, råsyltede bær

 
Brownie · 75 

Vaniljeis, råsyltede bær
 

Fås også som vegetarisk

Find vores udvalg af snaps 

i Drikkevarekortet 

Smørrebræt · 425 
Køkkenets 5 udvalgte  

smørrebrød på et bræt, til deling

Midlertidig energitillæg 
Regningen tillægges et midlertidig energitillæg på 5%. 
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Livretter
11:00 – 21:00

Kyllingesalat · 149 
Grillet kylling, cherry tomater, croutoner, hjertesalat,  

syltede bøgehatte, parmesan, trøffelmayo, sprøde kerner, urter

Stjerneskud · 210 
Ristet surdejsbrød, fiskefilet i urtepanko, røget laks,  

dampet torsk, håndpillede rejer, urtemayo, rød dressing

Rørt tatar · 199 
Oksemørbrad, kapers, cornichoner, sennep, løg, urtesalat,  

sprøde fritter, aioli

Ribeye carpaccio · 175 
Sprøde croutoner, trøffelmayo, syltede bøgehatte, vesterhavsost, 

urtesalat, sennepsvinaigrette, trøffelfritter

Rigatoni a la creme · 169 
Svampe a la creme, rigatoni, mørbrad, parmesan

Friskrevet trøffel +40

Nachos · 125 
Oste- og salsagratinerede nachos, guacamole, creme fraiche 

Kylling med BBQ +35

Granburger · 159 
Hakket oksekød, briochebolle, sprød bacon, ketchup, chilimayo, 

syltede rødløg, marinerede agurker, frisk tomat, sprøde fritter, aioli

Kyllingeburger · 159 
Friteret kylling, BBQ, briochebolle, sprød bacon, ketchup, chilimayo, 
syltede rødløg, marinerede agurker, frisk tomat, sprøde fritter, aioli

Børnenes livretter
Gælder kun børn til og med 12 år

 
Rigatoni a la creme · 95

Troldeburger · 95
Sprød kylling med fritter · 95

Ost i din burger + 10
Spejlæg i din burger + 15

Ekstra dip + 8

Fås også som vegetarisk

Midlertidig energitillæg 
Regningen tillægges et midlertidig energitillæg på 5%. 



En gratis

Kaffe/the 
til din brunch

GRAN pris

På udvalgte
retter

En gratis

Flaske cava
Hvis du indsætter 1000+ kr.

på dit guldkort

En gratis

Flaske champagne
Hvis du indsætter 2000+ kr. 

på dit guldkort

Nyheder om events før alle andre

Regningens fulde beløb skal som minimum være på dit GRAN kort/guldkort.

Indsæt hele 200 kroners beløb på dit GRAN kort/guldkort ved 

Cafe GRAN, GRAN Social eller Granbar.

 

Spørg din tjener efter et GRAN kortet

3 retters menu til 2 retters pris

Rabatter på alle varme drikke
 

 

KORT


