
Gårdbutikken har et bredt udvalg af kød, årstidens grøntsager, delika-
tesser , drikkevarer, is og meget mere.
Så vidt muligt stammer alt kød og grønt fra Skovsgaards landbrug. 

Se åbningstider på Facebook 
eller hjemmesiden 
www.skovsgaard.dn.dk

Skovsgaards Café og Gårdbutik 
Menu - drikkevarer

Kågårdsvej 8 
5900 Rudkøbing
54 98 88 03

Følg os på facebook 
Skovsgaard Gods

Kolde drikkevarer 
Sodavand fra Naturfrisk kr.       25,- 
Æblemost 75 cl.        45,-
Kølet vand pr kande eller flaske vand     15,-
 
Flaskeøl, Skovsgaard Saison eller Classic, 50 cl.    45,- 
Fadøl, Skovsgaard Pilsner eller specialøl, 40 cl    45,- 
Fynsk Fri, alkoholfri øl fra Ørbæk, 33cl    38,-

Vin, Petit Bernard, rød, hvid eller rosé, pr. glas    42,-
Vin, Petit Bernard, rød, hvid eller rosé, pr. flaske i huset   198,-
Vin, Petit Bernard, rød, hvid eller rosé, pr. flaske to go  128,-

Fransk æblecider 4% alc., 75 cl per flaske     119,-
Fransk granatæblecider, alkoholfri, 75 cl. pr. flaske    98,-

Varme drikke 
Filterkaffe         25,-
Specialkaffe          30,-
Te         25,-
Varm kakao med flødeskum kr.      38,-



Alle vores varer er økologiske, maden er lavet fra bunden i vores eget 
køkken. Så vidt muligt stammer alt kød og grønt fra Skovsgaards land-
brug. Køkkenet tager derfor forbehold for ændringer i menuerne alt 
efter gårdens udvalg af friske råvarer 

Se åbningstider på Facebook eller hjemmesi-
den 
www.skovsgaard.dn.dk

Skovsgaards Café og Gårdbutik 
Menu 

Kågårdsvej 8 
5900 Rudkøbing
54 98 88 03

Følg os på facebook 
Skovsgaard Gods

Frokost 10-16
Dagens måltidssalat, vegansk eller vegetarisk   119,-

Tapas med husets specialiteter, vegetarisk eller med kød:     179,- 
- Okse- eller lammespegepølse, rullepølse, pisket smør, sylt fra køkkenet, 
årstidsgrønt, hjemmelavet pesto, aioli og marmelade, hjemmebagt 
surdejsbrød og rugbrød.
- Vegetariske frikadeller, svendbo ost, pisket smør, sylt fra køkkenet, 
årstidsgrønt, hjemmelavet pesto, aioli og marmelade, hjemmebagt 
surdejsbrød og rugbrød.

Lun kartoffeltortilla på sauteret grønt med feta, olivenolie og brød  119,-

Grillpølse med hjemmebagt hotdog brød       28,-

Børnetallerken: grillpølse ell. frikadelle, gnavegrønt, brød og smør    50,-

Det hurtige
I gårdbutikkens køledisk findes hver dag friskbagt surdejsbrød, hummus, 
oste, marmelade, pesto, frikadeller m.m. Sammensæt jeres egen frokost 
og nyd den på terassen, i vores natur eller tag maden med hjem. 

Se pris på varerne.



Alle vores varer er økologiske, maden er lavet fra bunden i vores eget 
køkken. Så vidt muligt stammer alt kød og grønt fra Skovsgaards land-
brug. Køkkenet tager derfor forbehold for ændringer i menuerne alt 
efter gårdens udvalg af friske råvarer 

Se åbningstider på Facebook eller hjemmesi-
den 
www.skovsgaard.dn.dk

Skovsgaards Café og Gårdbutik 
Menu 

Kågårdsvej 8 
5900 Rudkøbing
54 98 88 03

Følg os på facebook 
Skovsgaard Gods

Aften 17:30-21, tirsdag, onsdag og torsdag
Dagens ret med hjemmebagt brød, smør og årstidens salat         129,-

Sødt
Hjemmelavet is med marengs og kompot              54,-
Dagens kage                  38,-

Søndage på Skovsgård 10-16
Hjemmelavet lagkage,                45,-
Gourmet hotdogs med egne oksegrillpølser, eller vegetar            55,-
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