
                    

Vestsjællands hyggeligste  
familie-campingplads 

Menukort 2020
Også som take away
Åben dagligt  7:30-12:00 og 14:00-19:00
       i hele sæsonen

Vi glæder os 
til at se dig! 

Anette og Michael  
Rasmussen

Velkommen til

Skønne omgivelser

Halvøen Reersø byder på mange spændende oplevelser. Øen er blandt andet 
det eneste sted i Danmark (og et af de eneste i Europa), hvor man kan opleve 
den haleløse kat. Derudover byder halvøen på smuk natur, lokal kro, livligt hav-
nemiljø, spændende fiskemuligheder og et bredt udvalg af kunsthåndværkere. 

 

Grill
Forårsrulle 25 kr.

Toast: Pariser- eller Cowboytoast 25 kr.

2 fiskefiletter m/pommes frites 80 kr.

1 fiskefilet m/brød 45 kr.

2 frikadeller m/kold kartoffelsalat 60 kr.

1/2 grillkylling m/pommes frites 80 kr.
Pommes frites m/valgfrit dip lille 25 kr. / stor 30 kr.

Pizza

Skinke 60 kr.

Skinke og ananas 60 kr.

Skinke og pølser 60 kr.

Skinke og pepperoni 60 kr.

Kebab 60 kr.

Kylling og majs 60 kr.

Kylling og ananas 60 kr.

Ekstra fyld 10 kr.

Varme middagsretter (inkl. tilbehør)

Schnitzel, stor 95 kr.

Schnitzel, lille 80 kr.

Hakkebøf 80 kr.

Kyllingebryst 80 kr.

Steak, 250 gr. 95 kr.

Tilbehør:  Salat og steakfries m/bearnaise eller flødekartofler

Børnemenu
1 kyllingspyd med pommes frites 40 kr.

5 nuggets med pommes frites 40 kr.

1 fiskefilet med pommes frites 40 kr.

1 frikadelle med pommes frites 40 kr.

1 pølse med pommes frites 40 kr.

1 børnepizza med pommes frites 40 kr.

Salat 
med flütes, smør og dressing

Tun og æg 65 kr.

Rejer og æg 65 kr.

Kylling 65 kr. 

Tun og rejer 65 kr.

Ekstra fyld 10 kr.

Pølser
Fransk hotdog 25 kr.

1 pølse m/brød 25 kr.

2 pølser m/pommes frites 50 kr.

Franskbrød

Med rejer 32 kr.

Med laks 32 kr.

Med mild ost 32 kr.

Med stærk ost,  
sennep, sky og løg 32 kr.

Smørrebrød
(skal forudbestilles)

Æg m/rejer

Fiskefilet m/remoulade

Frikadelle m/rødkål og agurkesalat

Flæskesteg m/rødkål

Roastbeef m/ristede løg og 
remoulade og peberrod

Dyrlægens natmad m/leverpostej,
saltkød, sky, bacon, tomat og 
peberrod

Reersø natmad m/leverpostej, 
bacon, tomat og peberrod

Skinke m/italiensk salat

Skinke m/røræg

Rullepølse m/sky og løg

Rullepølse m/italiensk salat

Kylling m/bacon og karrysalat

Fredagsbuffét
Hver fredag inviteres du og din familie på  
lækker fællesbuffét fra 17:30 til 20:00: 

• Forret
• 3 lune retter m/ tilbehør
• Dessert

Inkl. salat

Reersø tallerken 
(skal forudbestilles) 
Sild m/æg-karrysalat, fiskefilet 
m/remoulade, dagens pålæg,  
lun frikadelle m/surt, ost med 
brød, kiks og smør. 

Pris: 95 kr

Vi har naturligvis  
et stort udvalg  
af drikkevarer

Selskabslokale til den store fest
Vi har også et stort selskabslokale, 
kaldet ”laden”, med plads til private 
fester, møder, konferencer og kurser.

Totalarrangement fra 500 kr. pr. kuvert

Reersø Deluxe  
tallerken
(skal forudbestilles) 

Sild m/æg-karrysalat, fiskefilet 
m/remoulade, laks m/asparges, 
dagens pålæg, lun frikadelle m/
surt, lun mørbradbøf, ost med 
brød, kiks og smør.

Pris: 120 kr
 

KUN 

 95kr.

Alm. smørrebrød 

 Pris: 20 kr. 
Stort smørrebrød 

 Pris: 24 kr. 

Burger

Cheeseburger 55 kr.

Baconburger 55 kr.

Almindelig burger 55 kr.

Campingburger 70 kr.

Kyllingeburger 55 kr.

Aktiviteter hos  

Reersø Camping

I løbet af sommersæsonen  

har vi en masse spændende  

aktiviteter for hele familien.

Se vores aktivitetskalender på 

www.reersoe-camping.dk

Caféen og kiosken

Er det tid til en is eller en lækker kage til kaffen? Caféen på Reersø Camping  
tilbyder et bredt udvalg af is, kage, morgenbrød, kolde drikkevarer, grillmad, lækre 
varme middagsretter og smørrebrød. Nyd maden i caféen eller få det som take 
away. I kiosken tilbydes et varieret udvalg af dagligvarer til fornuftige priser.

Åbningstider i caféen og kiosken:  
Alle dage kl. 7.30-12.00 og 
14.00-19.00

Husk at vi sælger 
friskbagt morgen-
brød hver dag

Sandwich mm.
Laks m/steakfries 80 kr.

Clubsandwich m/steakfries 80 kr.

Pariserbøf 80 kr.

Flæskestegssandwich 55 kr.

Frikadellesandwich 55 kr.




