
vores menu

KARTOFFELPIZZA
Kartoffel, mascarpone, Gammel Knas, løg og rosmarin

KR. 115

SÆSONENS FRISKE SALAT
Kylling, tunmousse eller vegetar

KR. 85

BURGER 
*Fås som vegetar eller med oksekød
Serveret i bolle med hjemmerørt mayo, frisk tomat, grov salat, 
bacon, dansk ost samt fritter og chilimayo

KR. 165

Kaffefairs surdejsbrød er friskbagt med 
øKologisk mel. dét er sprødt 

bagværk med krummer i.

KAFFEFAIR-BOLLE BAGT PÅ ØKOLIGISK SURDEJ  
Ost, smør og hjemmelavet marmelade      

  KR. 45

KAFFEFAIR BRUNCH 
*Serveres indtil kl. 14.00 - fås også i vegetarudgave
Yoghurt med hjemmelavet müsli - Landskinke fra Rosenbeck med 
grillet løg og romesco - Croissant med rejesalat - Øko æg serveret 
med Kaffefairs brunchpølse grov sennep og balsamicotomat - 2 slags 
ost med hjemmelavet havtornsmarmelade, oliven og hjemmelavet 
knas - Vegetartoast - Frisk frugt – Konditorkage  
   KR. 145
BØRNE BRUNCH
Vælg 4 retter fra vores brunch menu^^

 KR. 79

SANDWICH
I hjemmebagt økologisk koldhævet brød med grov salat og syltede 
rødløg
- Kylling, sprød bacon og karry abrikoskompot
- Landskinke fra Rosenbeck Frilandskød med ost og grøn pesto
- Hummus, salat af knasende grøntsager og romesco, bagte 
  grøntsager
- Spicy tun, salat af knasende grøntsager og romesco

KR. 85
LUNE PANINI
Hjemmebagt økologisk koldhævet brød med grøn salat
- Kylling, rød pesto og revet dansk ost
- Landskinke fra Rosenbeck Frilandskød med revet dansk ost og pesto
- Rudbrødspanini med avocado, revet dansk ost, romesco og siracha

KR. 85

MØFFES HØNSESALAT
Hønsesalat på øko kylling, som går på friland. Serveres med ristede 
svampe, sprød kyllingebacon og hjemmebagt brød

KR. 85

OSTELÆKKERIER
Tre slags danske oste med oliven, havtornmarmelade og hjemmebagt 
økologisk koldhævet brød

KR. 85

HJEMMEBAGT KAGE (SE MONTRE)
KaffeFairs berømte brownie, hindbærsnitte, træstamme, mandelkage 
eller andre søde fristelser

KR. 30

KAGETAPAS
Tre slags hjemmebagt kage serveret på et bræt

KR. 65

uden ost og driKke duer helten iKke. 
Kaffefair indKøber gode danske oste 

med fylde og smag.

i en lille båd, der gynger. Kaffefairs fisKe-
handler, KYst, leverer sKånsomt fanget 

fisK fra små kystbåde.

en fri gris er en glad gris. vi handler 
vores land-sKinke lokalt hos rosenbecK 

frilandsKød i dronninglund.

POMMES FRITES m. chilimayo
Som tilkøb til vores retter

KR. 30
Som ret

KR. 45

TIL DEN LILLE SULT

SNACKBRÆT
Udvalg af KaffeFairs snacks til den lille sult serveret med en 
hjemmelavet dip

KR. 75

I n f o r m a t i o n  o m  i n d h o l d  a f  a l l e r g e n e r  i 
v o r e s  r e t t e r  k a n  f å s  v e d  h e n v e n d e l s e 

t i l  p e r s o n a l e t

30-60 % økologi



drikKevarer

FILTERKAFFE MED REFILL 
KR. 35

TE
Earlgrey, breakfast, sweet ’n’ mellow, kvæde + appelsin, cool fresh 
fusion, grøn sencha, sunrise chai, forrest berries 

KR. 35

Specialkaffer er lavet med dobbelt shot

CAFFE LATTE - HAVRELATTE - CAPPUCCINO 
AMERICANO - CORTADO - CHAI LATTE - MATCHA LATTE

KR. 38

ESPRESSO
KR. 20

ISKAFFE ELLER IS MATCHA LATTE
Karamel, saltkaramel, vanilje, hasselnød

KR. 45

SKAL DIN KAFFE PIFTES OP 
Vælg mellem følgende sirup: Karamel, saltkaramel, vanilje, hasselnød

VARM CHOKOLADE m. flødeskum 
KR. 40

vores kaffeleverandør bentax sørger for 
øKologiske kvalitetsbønner og op-
lærer vores elever i baristateKnik. 

Hvidvin: Glas/flaske
Grillo, Palazzo Mio, Apulien, Italien. Druesort: 100% Grillo.
En frisk, sprød og frugtig hvidvin med noter af citrus og tropiske
frugter

KR. 60/250
Hvidvin: Glas/flaske
Riesling, Weingut Goldatzel, Rheingau, Tyskland. Druesort: 100% 
Riesling. Den er lagret på ståltank, hvilket er med til at give en vin 
med noter af æbler, græs, fersken og brændt citron

KR. 75/325
Rødvin: Glas/flaske
Rosso, Palazzo Mio, Apulien, Italien. Druesort: Negroamaro, 
Primitivo og Sangiovese.
En frugtig, saftig og rund rødvin med bløde tanniner og noter
af mørke frugter samt en letkrydret finish

KR. 60/250
Rødvin: flaske
Vilosell, Tomàs Cusiné, Costers del Segre, Spanien. Druesort: Gar-
nacha, Tempranillo, Syrah.
Røde og ”sorte” frugter dominere duften i smagen er der god 
mineralitet og tannin sammen med en almindelig delikat og frisk 
druesødme

KR. 325
Rosévin: Glas/flaske
Pico de Aneto Rosé, Spanien. Druesort: Cabernet Sauvignon og
Tempranillo.
En frugtig, aromatisk og sødmefuld rosévin

KR. 60/250

KAFFEFAIRS FESTLIGE BOBLER
Bianca Vigna – Spumante Secco, Veneto, Italien. Druesort: Glera
og Garganega.
En frugtig, sødmefuld og cremet mousserende vin med noter
af hvid frugt og citrus

KR. 250

Vores vine er særligt udvalgt af Sigurd Müller Vinhandel.
De italienske vine er 100% økologiske.

ALKOHOLFRI ØL 
På flaske

33 cl. KR. 35

FADØL FRA HANCOCK 
Pilsner eller Black Lager 

25 cl. KR. 40 / 50 cl. KR. 60

EGEN HJEMMELAVET SAFT 
Vælg imellem rabarber og solbær

KR. 35

SODAVAND
Appelsin, lemon, hindbær, coca cola og pepsimax på flaske

KR. 35

BOOST DIN DAG 
Shake lavet af blandede bær, banan og vanilje

KR. 45

APPELSIN JUICE
KR. 35

FILTRERET VAND PÅ FLASKE MED ELLER UDEN BRUS* 
PR. PERSON KR. 20

din anerkendelse er et boost for vores
elever, som vokser lidt hver gang,

de serverer for dig!

Kaffefair passer på grundvandet. vi ser-
verer det, når du bestiller vand til din mad. 

vandet renses og serveres iskoldt.
med eller uden brus.

Kaffefair sKænker fadøl fra HancocK. 
din øl er upasteuriseret, så den be-
varer flere smags – og duftindtryk



vores historie

HvornÅr?
KaffeFair åbnede d. 23. juni 2006 i beskedne lokaler i Maren Turis 
Gade i Aalborg. Allerede den 15. august 2008 flyttede vi til stør-
re lokaler i Nørregade. Flere afdelinger kom til i årene derefter. I 
2018 åbnede KaffeFair på Strandvejen. Mange spørger, hvor 
navnet kommer fra. Det er opfundet af en gruppe unge, som var 
med til at udvikle konceptet, inden vi åbnede. Idéen var at lave en 
kaffebar med fokus på Fair Trade. Deraf navnet.

Hvor?
Måske kan du mærke historiens pust her i CW Obels gamle to-
baksfabrik. Nu er lokalerne ombygget til vores rummelige restau-
rant med egen stemningsfulde eventsal, der lejes ud til både mø-
der, konference og fest.

Hvorfor?
Siden begyndelsen har KaffeFair været en venlig hånd i ryggen til 
mennesker, der fortjener en fair chance. Vi hjælper unge videre i 
job og uddannelse med afsæt i det daglige køkkenarbejde og dine 
skulderklap!

Hvordan?
KaffeFair er en socialøkonomisk virksomhed, der investerer et 
eventuelt overskud i vores formål. Men vi serverer din mad på 
almindelige markedsvilkår. Derfor vægter vi høj kvalitet i både rå-
varer og betjening. 

Hvad?
Vi har et bronzemærke i økologi og udvælger nøje de lokale le-
verandører, som deler vores værdier om at passe godt på vores 
klode, dyr og ressourcer. Derfor mener vi, at dine yndlingsretter 
her smager af mere.

Kaffefair.dk


