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Kære gæst
Er det tid til lidt lækkert at spise eller noget at drikke?  
Alt du skal gøre er, at bestille i baren og så serverer vi 

det for dig. Husk dit bordnummer når du bestiller, så vi 
kan finde dig, når din bestilling er klar. 

Mad og snacks må ikke tages med ind i Happie’s Lege-
land eller Jump’n’Fun, men skal nydes i caféområdet 

eller i Loungen på 1. sal. 

Caféretter og Pizza kan fåes man-fredag kl. 14-20  

og lør-søndag kl. 11-20

Velbekomme!

Stor 29 | Lille 25 | Refill 15

Alm. kaffe

The

Espresso

Cappuccino

Macchiato

Caffè Latte

Café au Lait

Espresso Choko

Varm chokolade
Med flødeskum

Varme drikke



Kyllingenuggets 99
12. stk. inkl. stor pommes frites

Nachos 99
Med kylling i mild salsa, cheddarost, 
creme fraiche dressing og jalapeños

The Grill Caféburger 109
Med 100% oksekød, bacon, cheddarost, 
rødløg, burger- relish, syltet agurk i en 
grillet briochebolle serveres med kar-
toffelbåde & aioli. Fås også med paneret 
kyllingebøf eller vegetarbøf.

Caféretter

Bella Italia 99
 Tomat , ost, rucolasalat, italiensk  
lufttørret skinke, cherrytomater,  
Grana Padano i flager og oregano

Meat Feast 99
 Tomat, ost, skinke, pepperoni, bacon, 
kylling, The Grill pølse og oregano

Hot & spicy 99
 Tomat, ost, pepperoni, kylling,  
ananas, jalapeños og oregano

Margherita 69
Tomat, ost, oregano og frisk  
basilikum

Pepperoni 69
Tomat, ost, pepperoni og oregano

Prosciutto 69
Tomat, ost, skinke og oregano

Få chili eller hvidløg på pizzaen  
ved forespørgsel

Pizza

The Grill-kurv 99
Snackkurv med 12 stk. blandet 
snacks. Panerede jalapeños, løgringe, 
cheddar-bites, mozzarella-sticks og BBQ- 
og hvidløgsdip.

Kyllingenuggets 49
5 stk. med pommes frites

Pommes frites
Med ketchup, remoulade og 
pommes frites dressing

Sandwich 59
Med ciabattabrød, dressing og salat. 
Vælg mellem skinke & ost, kylling & ba-
con eller spicy tunsalat

Grillet panini 59
Vælg mellem skinke & ost eller 
kylling & bacon

Måltidssalat 59
Med brød. Vælg mellem broccolisalat 
eller pastasalat med kylling

Den lille sult

Stor  39
Lille  29



Ølrør 369 | Stor 75 | Mellem 60 | Lille 45

Carlsberg Pilsner
(4,6%) Harmonisk balance mellem bitter-
hed og æbler, en lys gylden farve med 
duft af fyrretræ og hasselnød.

Tuborg Classic
(6,7%) Den har en ristet smag og en smule 
sødme. Den lyse farve krones af elfenbens-
farvet skum og dens duft er frisk.

Carlsbergs Klassikere

Sodavand
F.eks. Coca-Cola, Coca- 
Cola Zero, Fanta, Sprite, 
Schweppes Lemon eller 
Danskvand.

Slush ice
Læskende slush ice. Mix 
selv i vores slush ice-bar. 

Cocio (40 cl.) 45

Fuze tea (40 cl.) 45
Velsmagende is-te i flere varianter.

Ramlösa (80 cl.) 40
Vand uden brus.

Kildevæld (50 cl.) 25
Kildevæld uden brus med en for-
friskende smag. Spørg efter varianter. 

Kolde drikke

Rør  49
Stor  50

Mellem  40
Lille  30

Stor  59
Mellem  49

Lille  35

Ølrør 399 | Stor 80 | Mellem 70 | Lille 55

Grimbergen Blonde
(6,7%) Duften har frugtige noter af ba-
nan og syltede pærer. Smagen er rund 
og sødmefuld fulgt af en mild behagelig 
bitterhed.

1664 Blanc
(5%) Øllet fremstår uklart og hvidgyldent 
med et friskt syrligt bid, en herlig duft af 
citrus og sødlig frugtighed.

Specialøl

 REFILL
af slush ice rør

kr. 25

Vi har flere 
øl varianter end 
her på kortet. 

Spørg i baren, for 
det fulde udvalg. 


