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Smørrebrød
3 stykker smørrebrød, bestående af rugbrød med 
varieret pålæg med tilhørende pynt, og en ostemad.

Pålægspakke
Pålægspakke med 3 slags varieret pålæg og pynt – 
så kan du selv købe det brød, som falder i din smag.

Hvis du har lyst til lidt ekstra
eller hvis du venter gæster, så tilbyder DeViKa 
dig at vælge mellem en række ekstratilbud.  
Vi tilbyder f.eks. smørrebrød, supper, salater og 
desserter samt lidt ekstra godt til kaffen.

Menuerne bliver som altid lavet af af gode, 
friske råvarer. Hos DeViKa er råvarerne altid 
grundlaget for vores kost. Derfor vælges de 
med omhu og sammensættes på en måde så 
de ernæringsmæssige behov bliver dækkede 
under særlig hensyntagen til årstiderne.

Velbekomme!

Smørrebrød



Klar suppe
Klar suppe med kød og melboller – spis den gerne 
som et lille måltid for sig selv.

Hjemmelavet suppe
Hjemmelavet legeret suppe af gode grøntsager, 
legeret med fløde. Du sørger selv for garnituren.

Råkost og salat
Råkost af gulerod eller ugens blandede salat – et 
sundt tilbehør til den varme mad eller som lidt 
ekstra til rugbrødet.



Kartoffelmos
Kartoffelmos, hvis du ønsker lidt ekstra til din mad, 
eller bare for variationens skyld.

Øllebrød
Øllebrød lavet med hvidtøl og dertil fløde.

Frugtgrød
Frugtgrød kogt af årstidens frugt – dertil fløde.



Hjemmelavet fromage
Hjemmelavet fromage af gode råvarer med born-
holmsk fløde – kan også nydes til kaffen.

Energidrik
Energidrik lavet af mejeriprodukter som ymer og 
fløde, tilsat rigtig frugt.

Hjemmelavet fromage



Hjemmelavede småkager
Hjemmelavede småkager fra DeViKas egen bager.

Sigtebrød
Hjemmebagt lille sigtebrød af bornholmsk mel, 
direkte fra DeVikas egen bager.

Skærekage
250 g hjemmebagt skærekage – nyd den til kaffen 
og server for dine gæster. 



Velbekomme!
DeViKa

Paradisvej 72
3730 Nexø

Telefon 56 92 65 40
Alle hverdage kl. 9-12
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