Frokostmenu

Brunch
kl. 10-13

Brunch-tallerken

Luftige røræg, sprød håndskåret bacon, sprøde
og saftige oksekødspølser, avokado med hytteost
og granatæble, dagens grød, brie, samt lækker
hjemmelavet vaffel med hjemmelavet frugtkomppot
og frisk frugt.
Serveres med friskbagt brød, croissant, smør og et
ingefær-shot.

139,Valgfri kaffe + 15,Kykkelikyy (børnebrunch)

Luftige røræg, sprød håndskåret bacon, sprøde og
saftige oksekødspølser, dagens grød, hjemmelavet
vaffel med hjemmelavet frugtkompot samt frisk
frugt og et forfriskende glas juice.

89,-

Allergene
Information om indhold af allergeneingredienser i vores retter kan fås ved
henvendelse til restaurantens personale.

Luksus smørrebrød
Sofa1 fiskefilet

Lækker frisk pandestegt fiskefilet med hjemmerørt
remoulade, citron og hjemmebagt brød.

89,Krabbesalat

Frisk og lækkert hjemmelavet krabbesalat,
serveret med hjemmebagt brød.

109,Rejer på brød a la Sofa1

Rejer på hjemmebagt brød serveret med
mayonnaise, citron og kaviar.

89,Avocado

Advocado på ristet rugbrød, salat og smilende æg.
Dertil rødbede hummus - fyldt med protein.

89,-

Klassikere
Club Sandwich

Sofa1 kylling, sprød bacon, agurk, tomat, salat og
karrydressing. Serveres i dagens bolle med sprøde
steak pommes frites og dip.

129,-

Pariserbøf

Serveret med lækker klassisk tilbehør og garniture.

125,Sofa1 Nachos

Sprøde nachos med revet cheddar og jalapenos;
serveret med salsa, guacamole og creme fraiche-dip.

80,+ Kylling: 104,-

Specialiteter
fra havet
Stjerneskud a la Sofa1

To lækre pandestegte fiskefileter serveret med
hjemmelavet krabbesalat, rejer, asparges, toppet
med kaviar og serveret på friskbagt brød.

139,-

Sofa1 fish’n’chips

To sprøde og lækre fiskefileter, vendt i rugmel og
stegt på pande, serveret med steak pommes frites
og dejlig hjemmerørt remoulade.

119,Blåmuslinger

Hvidvinsdampede blåmuslinger (efter sæson)
med julienne af urter samt steak pommes frites
og tomatiseret alioli.

155,-

Det sunde hjørne
Kyllingewrap

Æggewraps, smurt med avokadocreme, serveret
med fintsnittet kål, salat, revede gulerødder og lun
kylling samt saltede mandler.

119,Laksewrap

Æggewraps, smurt med dildcreme, serveret med
fintsnittet kål, salat, revede gulerødder, røget laks
samt saltede mandler.

129,Vegetarwrap

Æggewraps, smurt med avokadocreme, serveret
med fintsnittet kål, salat, revede gulerødder, ristede
svampe og spinat samt saltede mandler.

129,Tilvalg til wraps:
Sweet potatoes 100 g +30,- / 200 g +40,-

Sundhedstallerken

Sund og lækkert anrettet tallerken med friske salater,
årstidens grønt, kikærter, avocado, cashewnødder og
grøn pesto serveret med rugbrødsflan.

129,Salat a la mango

Med granatæble, avocado samt mixet salat. Dertil
rugbrødflan samt vinaigrette tilsmagt med honning.

129,Mixet salat

Med kylling, bacon, peberfrugt og saltede mandler.
Serveres med sauce verte.

129,-

Sofa1-burgere
Alle burgere serveres med lækre
og sprøde steak pommes frites
medmindre andet er angivet.
Alle oksekødsburgere tilberedes
på vores sprudlende lava-grill.
Sofa1 American BBQ Burger

Barbecue-sauce, sprøde indbagte løgringe, frisk
salat, tomat og hjemmelavet agurkesalat.
Serveres sammen med en saftig bøf i en lækker,
blød brioche bolle.

129,Sofa1 Bacon Classic

Frisk salat, tomat, agurk og lækker sprød bacon.
Serveres sammen med en saftig bøf i en lækker,
blød brioche bolle og med ketchup.

129,Sofa1 Spicy Burger

Frisk salat, tomat, agurk, løg og hot mango chutney.
Serveres sammen med en saftig bøf i en lækker
blød brioche bolle med chili-mayo til fritterne.

129,Sofa1 Veggie-Burger

Frisk salat, tomat, agurk, årstidens grønt, lækker
hvidløgsdressing samt falafel. Serveres i en lækker
brioche burgerbolle.

139,-

Børnehjørnet
Anders And’s rodekasse

Børnetallerken med kyllingenuggets, lækker
pandestegt fiskefilet, steak pommes frites, ketchup
samt lidt af det sunde.

79,Andersine’s rodekasse

8 stk. Kyllingenuggets, steak pommes frites,
ketchup samt lidt af det sunde.

79,-

Garfield’s livret

Super lækker hjemmelavet lasagne, som alle kan lide.

79,Den lille havfrues natmad

Sprød pandestegt fiskefilet med steak pommes
frites, ketchup og lidt af det sunde.

69,UFO med fyld

Børneburger med bacon, sprød salat, agurk, tomat,
serveret med steak pommes frites, ketchup
og lidt af det sunde.

69,Nachos el niño

En børnevenlig portion sprøde nachos med
tomatsalsa, guacamole og creme fraiche-dip.

69,Med kylling: +25,-

Dessert og kage
Pandekager

Pandekager serveret med lækkert vaniljeis,
syltetøj og frisk frugt.

69,-

Vafler

Hjemmelavede trekantsvafler med vaniljeis og
hjemmelavet frugtkompot.

69,-

Dagens tærte

Serveres med creme fraiche og frisk frugt.

44,-

Husets kage

Serveres med flødeskum og frisk frugt.

44,-

Kanelsnegl

Lun og lækker kanelsnegl.

25,-

Croissant

Lun og blød croissant med hjemmelavet
marmelade.

25,-

Te og kaffe
Husets kaffe
Americano
Café Latte
Sofa1 luksus-islatte

(espresso, knust is, chokolade,
sirup og flødeskum)

27,29,39,- / 44,48,-

Espresso������������������������������������28,- / 35,Cappucino �������������������������������37,- / 44,Latte Macchiato��������������������������������41,Mokka-drik������������������������������41,- / 46,(espresso, kakao og flødeskum)

Varm chokolade
Te (mange varianter)
Chai latte
Iskaffe

34,- / 42,26,41,- / 45,41,-

“Voksenkaffe”
Iskaffe med Kahlua
Irish Coffee
Fransk Kaffe
Mexican Coffee

(Tequila/Kahlua og flødeskum)

61,61,61,69,-

Portvin
Taylor’s Fine Tawny Port
Portugal
Glas 39,En flot portvin med en dyb rødbrun farve og dejlig
duft af modne frugter, krydderier og egetræ. Den har
en meget blød og rund smag af jordbær og svesker.

Laktosefri/vegansk
Alt kaffe kan laves med sojamælk: + 4,Oplys venligst dette ved bestilling.

Vi bruger økologisk mælk.

Kolde drikke
Sodavand

Coca Cola, Coca Cola Zero, Fanta, Carlsberg Sport,
Tonic, Schweppes Lemon, Dansk Vand

28,- / 44,- / 55,-

Hyldeblomst-drik.....
27,- / 42,- / 54,Æble- eller appelsinjuice
25,- / 39,- / 48,Iste
25,- / 39,- / 54,Kildevand
20,Mælk i glas
12,Ingefærshot

Med dagens smagsvariant

20,-

Ølkort
Carlsberg 1883
38,- / 51,- / 69,Jacobsen Brown Ale
40,- / 62,- / 85,Tuborg Classic
38,- / 51,- / 69,Grimbergen Double
40,- / 62,- / 85,Gæste øl
40,- / 62,- / 85,Tuborg Rå
40,Corona
38,Nordic 0,5%
40,Erdinger

Weiss, Dunkel eller alkoholfri

62,-

Alm. pilsner på flaske
38,Sofa1 Røret
335,Surprise
Spørg for “surprise-øl”

Spiritus
Cognac, 2 cl
45,Calvados
45,Sambuca
35,Spiritus, 2 cl
35,Likør
30,Bitter
30,Shots
30,1/1 flaske spiritus
599,Somersby cider
48,Sommerdrink
- frisk og forførende

90,-

Bobler
Duc de Foix - Cava Brut
229,Spanien
Glas 59,50% Xarello 35% Macabeo, og 15% Parellada.
Tør, frisk, blød og frugtig.

Banfi - Asti Spumante
255,Italien
Glas 65,100% Moscato. Delikat duft af blomster og fersken
samt en frisk og frugtrig, sødlig smag.

Cocktails
Dark ‘n’ Stormy

79,-

Filur

79,-

Mojito

79,-

Strawberry Daiquiri

79,-

Piña Colada

79,-

Gin & Tonic

79,-

Aperol Spritz

69,-

Mørk rom, limesaft, gingerbeer.

Vodka, appelsinjuice, rød sodavand.

Rom, limejuice, mynte.

Hvid rom, limejuice, jordbærjuice.

Hvid rom, Malibu, ananasjuice, kokosmælk, fløde.

Gin, tonic, lime.

Happy Hour
Hver dag, kl. 21.00 - 22.00
1 cocktail
2 ens cocktail

		
			

65,100,-

Sæsonvine
Hvidvin, rosé
eller rødvin
Glas
54,½ fl.
112,Flaske 205,-

Hvidvine
Mesta - Verdejo
Spanien

218,-

Paula - Chardonnay
Argentina

225,-

Kendermanns - Riesling
Tyskland

228,-

Filippa - Chardonnay
Frankrig

209,-

100% Verdejo, organisk dyrket. Frisk og sprød
frugtsmag i fantastisk balance med alkohol og syre.

100% Chardonnay. Eksotisk duft af mango, ananas
og fersken. Frisk, rund og fløjlsblød frugtsmag.

100% Riesling. Frugtig duft. Let sødlig, blød og
behagelig smag af eksotiske frugter.

100% Chardonnay. Frisk, fyldig og velafbalanceret
frugtsmag med et godt syreindhold.

Sartori Marani
Bianco Veronese
Italien

245,Glas 65,-

100% Garganega. Druerne er håndplukkede og
omhyggeligt udvalgt og har ligget 40 dage til tørre derfor kaldes Marani ”Den hvide Amarone”.
Tør, blød og frisk smag efterfulgt af en lang og
behagelig eftersmag. - Sofa1 anbefaler denne!

Rosévine
Mesta - Tempranillo Rosé
Spanien

218,-

Banfi - Centine Rosé
Italien

249,-

100% Tempranillo, organisk dyrket. Dejlig koncentreret
frugtsmag med god og velafbalanceret syre.

Sangiovese, Merlot og Cabernet Sauvignon. Frisk
duft af grønne æbler, kirsebær og banan. Dejlig
frugtig, sprød og velstruktureret smag.

Rødvine
Los Cantos de Torremilanos
Spanien

329,-

Paula - Malbec
Argentina

228,-

Gamla - Pinot Noir
Israel

325,-

Villa Molino
Valpolicella Ripasso
Italien

249,-

Villa Molino
Amarone della Valpolicella
Italien

559,-

14 Hands - Hot to Trot
Washington, USA

249,-

95% Tempranillo og 5% Merlot, organisk dyrket og
lagret 13 måneder på egetræsfade. Delikat og blid
duft af blomster med noter af sorte frugter, lakrids
og ristet brød. Fyldig og silkeblød smag med bløde
tanniner. - Sofa1 anbefaler denne!

100% Malbec. Intens, let krydret duft af urter og
frugt. Velafbalanceret, delikat og blød frugtsmag.

100% Pinot Noir, lagret 7 måneder på franske
egetræsfade. Delikat bærduft. Fyldig og let krydret
frugtsmag med noter af tobak og egetræ.

55% Corvina, 25% Corvinone, 15% Rondinella og
5% Croatina. Intens, varm frugtduft. Tør og fyldig
men samtidig rund og silkeblød frugtsmag med
noter af kirsebær og tørret frugt.

50% Corvina, 30% Corvinone, 15% Rondinella og
5% Cabernet. Lagret ca. 1½ år på egetræsfade og
har en frugtig, let krydret duft. Den er fyldig, med en
rund og næsten silkeblød smag af modne frugter.

Dette røde blend er hovedsageligt produceret af
Merlot (54%) og Syrah (28%) samt en række andre
druer. Delikat duft af modne kirsebær og te. Blød
og rund frugtsmag af mørke frugter med et strejf af
krydderier og bløde tanniner.

Selskaber
Vi har mere end 10 års erfaring i at have
selskaber, store som små og uden et
standard-oplæg.
Vi sætter os ned sammen med jer og
finder ud af præcist, hvad I ønsker at spise,
samt taler om alt omkring arrangementets
sammensætning. Vores ønske er at jeres
ønsker bliver opfyldt, så jeres gæster
kan tage her fra med en dejlig kulinarisk
oplevelse i bagagen.
Vi modtager selskaber fra 10 - 50 personer
i vores helt fantastiske lokaler, hvortil
restauranten arrangeres efter jeres ønske og
vi arrangerer selvfølgelig det hele. Det eneste
I skal tænke på er at have det fantastisk og
tage et evigt minde med fra Sofa1.
Ved godt vejr er der mulighed for at servere
velkomstdrinks udenfor, da vi med vores
facade kan åbne op ud til torvet, hvor der
endvidere er sat varmere op og hertil også
kan inviteres til udendørs aftenhygge.
Kontakt os og lad os være med til at gøre
jeres arrangement til virkelighed. Priser vil
blive præsenteret sådan at I får et overblik
over hvad festen vil koste og vil blive
fremsendt på e-mail, så I kan overveje
oplægget derhjemme.

