Dessert tapas

Til de små
Til og med 12 år

Æbletrifli
Med makron og flødeskum

kr. 35,-

Hvid chokolademousse
Med bitter crumble og pufsukker

kr. 35,-

Creme brulé
Med brændt karamel

kr. 35,-

Citronfromage
Med tørret citron og knas

kr. 35,-

Grøn æblesorbet
Med tørret æble og kørvel

kr. 35,-

Hjemmelavede fiskefrikadeller
kr. 75,Serveres med grillet citron, frisk salat, grove
fritter, ketchup og remoulade

kr. 35,-

Mulighederne på COZY

Chokoladekage
Med syltet citrus og knas

Dessert tapas for 2
3 x 2 forskellige dessert tapas
Køkkenet vælger varianterne

Pandestegt fiskefilet
kr. 75,Grove fritter, blandet salat, remoulade og grillet
citrus

På COZY er der mange forskellige aktiviteter og
faciliteter. Vi tilbyder mødelokaler op til 18 personer.
Der er rig mulighed for at booke lokaler til forskellige
arrangementer, både på COZY og
Restaurant Hannerup Skov.

kr. 100,-

Varme drikke
Sort kaffe
Americano
Espresso
Ristretto
Cortado
Cappuccino
Latte
Latte Macchiato
Chokochino
Varm chokolade med mælkeskum
Varm chokolade med flødeskum
Chai Latte
Te - Flere forskellige varianter
Opfyldning alm. sort kaffe

COZY snack burger
kr. 75,Med dansk okse, 2 slags ost, syltet agurk, salat,
bagt tomat, dressing og grove fritter

kr. 25,kr. 25,kr. 25,kr. 25,kr. 30,kr. 38,kr. 38,kr. 38,kr. 38,kr. 38,kr. 43,kr. 43,kr. 25,kr. 10,-

Hos COZY er det muligt at leje el cykler til en hyggelig
dag i skoven, eller til at få ordnet nogle praktiske
gøremål.
Du kan leje en båd til en hyggelig dag på
vandet. Der er også mulighed for at bestille mad som
takeaway på COZY, så er madpakken i hus.
Sidst men ikke mindst, kan du leje havkajakker til
oplevelser på vandet.

TERRASSEKORT
-TIL DEN LET TE SULT
Sanddal Bakke 30
7000 Fredericia
Tel: 6016 0581
www.cozy-fredericia.dk

EVENTS & ARRANGEMENTER
LÆS YDERLIGERE PÅ WWW.COZY-FREDERICIA.DK

WWW.COZY—FREDERICIA.DK

Til den lette sult
Blandede nødder

Øl og vand
kr. 10,-

COZY Snack Burger
kr. 79,Serveres med dansk okse, 2 slags ost, syltet
agurk, salat, kryddertomat og dressing
Dobbelt
kr. 120,Hjemmelavede fiskefrikadeller
kr. 69,Serveres med rugbrød, rustik remoulade,
grillet citrus og dild
Grove fritter
Serveres med rustik remoulade

kr. 45,-

COZYs rejecocktail
kr. 85,Sprøde rejer, marinerede kæmpe rejer,
håndpillede rejer, hjemmelavet dressing,
grillet citron, salat, frisk bagt brød & smør
Pandestegt fiskefilet
Serveres med smørstegt rugbrød,
rustik remoulade, grillet citrus og dild

Øl på fad:
Jacobsen Weissbier 40 cl.
kr. 59,Grimbergen Double 33 cl./50 cl. kr. 50,-/59,Grimbergen Blonde 33 cl/ 50 cl
kr. 50,-/59,Grimbergen Blanche 33 cl./ 50 cl. kr. 50,-/59,Calrsberg 1883 25 cl./ 40 cl./ 60 cl. kr. 35,-/50,-/65,Carlsberg 25 cl./40 cl./ 60 cl.
kr. 35,-/50,-/65,Carlsberg Humle 25 cl./40 cl./ 60 cl.kr. 35,-/50,-/65,Øl på flaske:
Erdinger Weissbier 50 cl.
Erdinger Dunkel 50 cl.
Nordic Gylden Bryg 33 cl.
Tuborg 33 cl.
Tuborg Classic 33 cl.

kr. 59,kr. 59,kr. 35,kr. 25,kr. 25,-

Øl fra Trolden Bryghus 50 cl.

kr. 59,-

Fru Møller: En god frokost øl med kun 3,8% alkohol
Hr Møller: Anbefales til en saftig burger
Lemon-Express: Anbefales af kokken til fisk
Coal-wagon brown ale: En god øl til en god bøf

Drinks
Dark n’ stormy
kr. 70,Rom, lime og Ginger Beer
Cuba Libre
kr. 70,Rom, lime og Coca Cola
Mai tai
kr. 70,Rom, Cointreau, sugar cane, mandel sirup
og frisk lime saft
Gin buck
kr. 70,Gin, lemon og Ginger Beer
Presbyterian
kr. 70,Whisky, Ramlösa, Ginger Beer og lemon
Gin n’ Tonic
kr. 70,Gin og tonic
Sydney fizz
kr. 70,Gin, citron, appelsin juice, grenadine
og Ramlösa
Gin Hass
kr. 70,Gin, mango og lemon

kr. 75,-

Urtedampede Blåmuslinger
kr. 89,Serveres med sprøde urter, muslingesuppe,
grillet citrus, frisk bagt brød & smør

Øl fra Skagen Bryghus 50 cl.

kr. 59,-

Gl. Skagen: En amerikansk India Pale Ale.
Nordlys: Lys og stråfarvet hvedeøl
Rav Larsen: Ravfarvet og fyldig hvedeøl.
Michael Ancher: Enebær Stout med lynghonning
Anna Ancher: Hyben ale med lyngblomster
Væltepeter: En fyldig, cremet og kraftig maltet dobbeltbock

COZY Vin bar
Et udvalg af forskellige lækre rødvine,
hvidvine og rosévine. Vælg vin baren og få lov
at prøve en masse forskelligt.
Drik det du tør

Sodavand:
Flere varianter 25 cl./50 cl.
kr. 29,-/49,Coca Cola, Coca Cola Zero, Fanta, Sprite,
Lemon og Cocio
Ramlösa 33 cl.
kr. 29,Uden brus, med brus og med brus og citrus
Kande vand
kr. 25,Søbogaard 25 cl./ 50 cl.
Hyldeblomst eller blåbær

kr. 35,-/59,-

Vin bar 1 time
Vin bar 2 timer
Vin bar 3 timer

kr. 125,kr. 235,kr. 355,-

1 glas vin

kr. 55,-

