
MENU



Det er en fornøjelse at byde velkommen i vores nye café, som er en del 
af Mariager Saltcenter.
Café Salt udgør med sin store terrasse det naturlige samlingssted på 
havnen i Mariager, hvor der hver dag serveres klassiske og moderne 
delikatesser. 
Her er der ingen duge på bordene eller plads til fine fornemmelser, men 
masser af gode smagsoplevelser til alle.
Vi mener, at vores kunder har krav på kvalitet. Derfor er gode - primært 
danske - råvarer omdrejningspunktet. Vi sætter en ære i, at alt hvad der 
kan være hjemmelavet, er hjemmelavet.

Café Salt er en del af Fonden Hedehuset der drives som 
Socialøkonomisk Virksomhed. Det betyder, at et eventuelt overskud skal 
geninvesteres i virksomheden. Hele Fonden Hedehuset er dermed 
nonprofit.
Formålet med Café Salt er derfor ikke at skabe profit, men lave 
beskæftigelsesindsatser for udsatte unge i en virkelighedsnær ramme, 
hvor de unge oplever deres arbejde giver mening.

”Det betyder, når du spiser her, hjælper du vores 
unge til en bedre fremtid”

I alle vores menuer bruger vi naturligvis Mariager Sydesalt.



BRUNCH
- hver dag fra kl. 10-12

3 slags charcuteri m/tomat
Flødechampignon m/pocheret æg og sprødt stegt serrano-skinke

Hjemmerørt laksemousse 
Græsk yoghurt toppet m/hjemmelavet Granola samt jordbærpuré

Udvalg af lækre oste
Pandekage med hjemmelavet bærkompot

Hertil brød  samt kaffe ad libitum
148,-



Serveres fra kl. 12-16

FROKOSTTILBUD:  
Anretning med hjemmelavede lækkerier:

Pandestegt rødspættefilet m/ lime og grov remoulade
Klassisk rørt hønsesalat m/ friske asparges & tørret serrano

Sprødstegt unghanebryst m/ tomatsalsa & urtecreme
Gammel knas (unikaost m/saltkrystaller) & brie

m/ blommekompot & saltede mandler
129,-

DET KOLDE KØKKEN:
Klassisk rørt ”hønsesalat” af saltindbagte kyllinger m/ friske asparges, 

ristede champignon, serranoskinke & friskbagt rugbrød
89,-

”Kartoffelmad”
Aspargeskartofler, blommetomat, ansjoser, 

syltede rødløg & mayo m/ urtesalt
69,-

Salat m/ varmrøget laks, saltede mandler, ærteskud
Bagte tomater & vesterhavsost

89,-



Serveres fra kl. 12-16

DET VARME KØKKEN:

3 pandestegte rødspætte filetter
m/ hjemmerørt remulade og friskbagt rugbrød

109,-

Sprødstegt Unghanebryst m/ lun tomatsalsa & urtecreme
& håndskårne pom. Frites.

129,-

Cafe Salt steak
m/ tzatziki, ”slaw” lavet på spidskål

&  håndskårne pom. frites.
139,-

DET SØDE KØKKEN:

”Chokoladetærte”
m/cremet vanilleis og kompot

af blandede bær
59,-

Dagens kage
(spørg betjeningen for udvalg)



Serveres fra kl. 12-16

TILKØB / EKSTRA:

Håndskårne pom. frites.
30,-

Ketchup
10,-

Hjemmerørt remoulade
10,-

KUN FOR BØRN TIL OG MED 12 ÅR:
(alle retterne serveres m/ grønsagsstænger og dip)

Frisk pasta m/ bolognese
59,-

Lasagne
59,-

Pandestegt rødspættefilet
m/ håndskårne pom. frites.

69,-



SANDWICH:

Alle sandwich laves i friskbagt foccaciabrød m/ plukkede salater, bagte tomater
syltede rødløg & mayo m/ brændenældesalt og grov dijonsennep.

Chorizo & Brie m/ pesto
59,-

“Rørt tun” m/ rødløg, persille & græsk yoghurt
59,-

Kylling m/ sprød bacon & karrycreme
59,-



HVIDVIN
Cantina Di Monteforte - Re Teodorico Soave Doc. Fl./199,- Glas/40,-
Skøn Soave-vin Lækker vin fra Cantina di Monteforte, der har hjemme i det nordlige Italien. Lys strågul farve 
i glasset. En tør og frugtig hvidvin. Nydes alene, passer perfekt til lette frokostretter eller fisk.

Viña san Esteban - VSE Classic Chardonnay Fl./219,-
Selskabs Chardonnay Vina San Esteban, ved Aconcagua bjerget i Chile, byder på en lækker Chardonnay vin 
med den velkendte bløde finish fra Chile. VSE Classic Chardonnay, er en lækker mundfuld, med god fylde.

ROSEVIN
Adega de Borba - DOC Rosé Fl./239,- Glas/45,-
Perfekt rosé - Denne rosé-vin vandt Børsens store årlige rosésmagning i maj 2015. Herved får denne rosévin 
fra Adega de Borba sin fantastiske flotte klare rosé-farve. Superfin kombination af let sødme og lækker 
bitterhed i eftersmagen.

MOUSSERENDE ROSEVIN
Abbazia - Moscato Rosé Dolce Fl/239,-
Flotte søde fest-bobler Moscato Rosé fra italienske Abbazia har en flot farve, der indbyder til fest. 
Karakteristisk Moscato-duft. Den mousserende vin er velegnet til desserter og frugt. Eller bare til at nyde 
alene.

RØDVIN
Cantina Di Monteforte - Clivus Corvina IGT del Veneto Fl./199,- Glas/40,-
Corvina Veneto Lækker vin fra Cantina di Monteforte i nordlige Italien. Mørk rubinrød farve i glasset. Noter 
af kirsebærblomster. Tør, fyldig, balanceret og lette bløde tanniner. Lækkert glas til grillet og stegt kød og 
pastaretter.

Cantina Di Monteforte - Clivus Valpolicella Doc.Ripasso Fl./269,-
Ripasso er navnet på den traditionelle vin i Valpolicella distriktet i Veneto. Mørk og klar rubinrød farve i 
glasset. Blød vin med masser af smag. Perfekt til retter med fyldige saucer, grillet eller rødt kød og modne 
oste. 

Masseria Borgo Dei Trulli - Lucale Appassimento. Borgo dei Trulli Fl./329,-
Lucale Borgo dei Trulli Lucale er en rødvin fremstillet alene af Primitivo-druer i hjertet af Salento i det 
sydlige Puglia. Vinen har fylde, høj alkoholprocent og intens smag. Fyldig vin med god balance, fine tanniner
og en lang eftersmag. Lækkert til steg og rødt kød samt modne oste.



Hancock fadøl
Høker pilsner lille 30,- stor 49,-
Black lille 30,- stor 49,-
Gambrinus lille 35,- stor 59,-

Flaskeøl
Høker pilsner 30,-
Black 30,-
Gambrinus 35,-
Warsteiner 0,00% 30,-

Sodavand 20,-
Appelsin, Cola, Sport, Hindbær, 
Danskvand alm og citrus

Sportscola 25,-
Sportscola light 25,-

Vand
1/2 l mineralvand 18,-

Saft/Juice
Ørbæk saft 25,-
Hyldeblomst, Æblemost, Solbær, 
Rabarber

Adelhardt
Appelsin juice 25,-

Special kaffe 30,-
Americano, Espresso, Cappuccino, 
Café Latte

The 30,-
Stort udvalg af spændende 
varianter

Kakao 30,-


