SANDWICH

65

SOZE PANINI

på hjemmebagt foccacia med kalkunchorizo,
babyspinat og hjemmelavet pesto og rygeostcréme

SOZE PANINI VEGANSK

65

SERRANO SKINKE

55

på hjemmebagt foccacia med grillet aubergine,
babyspinat, grillet artiskok og tomat tapenade

på blød fuldkornsbolle med babyspinat,
soltørret tomat og hjemmelavet hummus

55

KOLDRØGET LAKS

på blød fuldkornsbolle med babyspinat,
hjemmesyltede rødløg og hjemmelavet pesto

KYLLING

på blød fuldkornsbolle med babyspinat, tomat
tapenade, hjemmesyltede rødløg

AVOCADO

55

SKÅL AF DET GRØNNESTE
baby spinat, ristede kerner, råmarinerede
grøntsager og sort quinoa - serveret med
hjemmebagt foccacia

ORANGE JUICE

45

GRØN JUICE

45

RØD JUICE

45

RØD SMOOTHIE

45

BLÅ SMOOTHIE

45

MILKSHAKES

55

gulerod, æble, citron og ingefær

spinat, ananas, æble
rødbede, æble, citron og ingefær

jordbær, æble, banan, stikkelsbær

blåbær, æble, banan, citron og ingefær
vælg mellem chokolade / banan / jordbær

65

på blød fuldkornsbolle med babyspinat,
hjemmelavet pesto, citronolie og et drys chiliﬂager

SALAT

SMOOTHIE/JUICE/SHAKES

65

tilføj koldrøget laks, serrano skinke eller
avocado til din salat for kr. 10,- ekstra

VAND
ØKO NATURFRISK
COLA, ZERO, FANTA
HANCOCK SPORTSCOLA
KILDEVAND
DANSKVAND M. BRUS
ØKO HYLDE/ÆBLE CIDER 750ML

VIN
SOZE SELECTION

105

Fennikel pølse, Provence snack pølser, kalkun
chorizo, ugens ost, hjemmelavet pesto, hummus og
rygeostcréme, fennikel salat, sort quinoa- og spinat
salat med saltede kerner, Santorini oliven og
syltede rødløg. Hjemmebagt focaccia brød
(Vi laver selvfølgelig gerne vegansk udgave)

BRUNCH

125

Økologisk spejlæg med spinat, økologisk ymer med
hjemmelavet müesli og bærkompot, Nørre Søby
pølser, serrano, kalkunchorizo, koldrøget laks og
hjemmelavet rygeostcréme, croissant, brød,
marmelade, smør, smoothie samt lille valgfri kaﬀe
eller te

SMOOTHIE BOWL

65

Vores bedste udvalg af frugt og grønt i en smoothie
bowl, toppet af med hjemmelavet müesli,
bærkompot og frisk frugt

HVID, RØD, ROSÉ, GLAS
HVID, RØD, ROSÉ, FLASKE
BOBLER, GLAS/FLASKE

25
25
25
10
15
65

50
175
50/175

ØL

FADØL HANCOCK, MØRK/LYS
50
UDVALGTE SPECIALØL
FRA 35-65
ALKOHOLFRI TUBORG
30

DRINKS
APEROL SPRITZ
RABARBER MOJITO
UGENS SURPRISE
IRISH COFFEE

65
65
65
65

KAFFE

DAGENS FILTERKAFFE
ESPRESSO DOUBLE
FLAT WHITE
CORTADO
FLAT WHITE
MACCHIATO
CAPPUCCINO
LATTÉ
LATTÉ MOCHA
ISKAFFE
STEMPEL KAFFE, 2-KOP
STEMPEL KAFFE, 4-KOP
POUROVER V60,4-KOP

25
25
30
30
30
30
40
40
45
40
50
90
95

Al kaﬀe brygges på økologiske bønner
fra mikroristeriet lige her - og som du
også kan købe med hjem til dit eget grej.
Vi bruger økologisk sødmælk, med
mindre du beder om noget andet, som
fx. havremælk eller lactosefri mælk.

TE / CHAPLON
GLAS
KANDE
ISTE

SØDT

DAGENS KAGE/TÆRTE
HJEMMEBAGT COOKIE
CROISSANT STOR/LILLE

SALT
SNACKS

Provencepølser, oliven, saltstænger
(gratis ved køb af en ﬂaske vin!)

| ˈsoːzɛ |
SOZE er hele byens café og
kaﬀeristeri her i hjertet af
Faaborg: Helios Film- og
Kulturhus, som er foret med
træ og god stemning.
SOZE kaﬀe er altid lavet på friske
økologiske bønner, som vi selv
udvælger, importerer og rister
ﬂere gange om ugen lige her i caféen.
På SOZE er du på neutral grund.
Helios Film- og Kulturhus er for alle.
Vi synes, du skal synes, det er dit hus
og din café!
Her handler det om kulturen og
kaﬀen, og kulturen bestemmer du,
fordi du ER husets kultur!

35
70
35

35
25
20/10
SPREAD SOME LOVE!
@SOZEKAFFE

40

25667

