
Menu kort 

 

Ishøj Havn 

43 73 79 71 
Tidsbestilling bedst mellem kl.10 og 12. 

Der kan kun reserveres bord i resturangen  

Ikke i haven eller på 1. sal 



Velkommen til Kabyssen i 

Sydkystens sejlklub 

 

 

 

Nyd frokosten eller middagen i 

maritime’ omgivelser i vores hyggelige restaurant eller på terrassen med udsigt 

over havnen.  

 

Vores rimelige priser er baseret på kvalitet samt venlig og hurtig betjening og 

servering. Afrydning foretages af kunden selv.  

 

Da vi er et travlt spisested, er det ikke muligt for vores kunder at ændre på 

menuerne.   

 

Vi siger på forhånd tak for besøget og på gensyn.  

 

Med venlig hilsen  

Spisestedet Kabyssen v/ Rene Gert Pedersen 

Søhesten 14, 2635 Ishøj 

 

 

 

 



Kabyssen frokost 

Kl: 12:00-16:00 

 

 

Menuer:    

  

 Pris: 

Frokosttilbud      85 kr.  

3 stk. uspecificerede smørrebrød  

En ½ l. alm. Tuborg fadøl og en snaps   

 

Børnemenu (hele dagen) 

Røde pølser 2 stk. med pommes frites og remoulade  50 kr. 

Fiskefilet  1 stk. med pommes frites og remoulade  50 kr. 

Kyllinge nuggets 6 stk. med pommes frites og remoulade 50 kr. 

Pommes frites og remoulade    40 kr.  

Søndagsbuffet (Kl. 12:00-15:30) 

Børn under 12 år (55 kr.) 

Sild – lune retter – kolde anretninger – ostefad  105 kr.  

  

 

 

 



 

 

Kabyssen smørrebrød 

Kl: 12:00-16:00 

 

Menu   

   Pris: 

Uspecificeret smørrebrød    18 kr. 

Fiskefilet m. remoulade og rejer    33 kr. 

Karrysild       35 kr. 

Kryddersild     35 kr. 

Marineret sild     35 kr. 

Dyrlægens natmad      31 kr. 

Flæskesteg m. surt     30 kr. 

Hønsesalat m. bacon og toastbrød   38 kr. 

Roastbeef m. remoulade, peberrod og ristede løg  35 kr. 

Rullepølse m. løg og sky    30 kr.  

Skinke m. italiensk salat    30 kr. 

Æg m. rejer, mayonnaise og dild    35 kr.  

Ost mild       34 kr. 

Ost gamle Ole      39 kr. 

  

 

 



 

 

Kabyssen lune retter 

Kl: 12:00-16:00 

 

Menu    

   Pris: 

Ristet skinke m. bacon og spejlæg    48 kr. 

Fritteret camembert m. solbærsyltetøj    48 kr. 

Frikadeller 2 stk. m. rødkål og surt   48 kr. 

Hakkebøf m. spejlæg      69 kr. 

Leverpostej m. bacon og surt    42 kr. 

Mørbradbøf m. bløde løg    73 kr. 

Pariserbøf m. rå løg, rødbeder, pickles,   73 kr. 

peberrod og æggeblomme 

Stjerneskud – 1 dampet og 1 stegt fiskefilet    68 kr. 

m. 2 slags dressing, rejer og asparges  

Stjerneskud Mini – 1 stegt fiskefilet     58 kr. 

m. 2 slags dressing, rejer og asparges  

 

 

 

 

 



 

 

Kabyssen aften menu 

Hovedretter – Fra kl. 17:00 

 

Menu    

  

 Pris: 

Dagens ret (spørg personalet)       75 kr. 

Der tages forbehold for at dagens ret kan være udsolgt  

Bøf bearnaise (af oksefilet)     120 kr. 

Serveres m. dagens kartoffel og sæsonens grøntsager 

Engelsk bøf m. bløde løg og skysauce   120 kr. 

Wienerschnitzel m. skysauce    120 kr. 

Serveres m. råstegte kartofler og ærter 

Kabysgryde (svinemørbrad) i fløde paprikasauce   120 kr. 

m. bacon, cocktail pølser og ris  

Hakkebøf m. bearnaisesauce       95 kr. 

Serveres m. dagens kartoffel og sæsonens grøntsager 

Pariserbøf m. rå løg, rødbeder, pickles,     73 kr. 

peberrod og æggeblomme 

Stjerneskud – 1 dampet og 1 stegt fiskefilet      68 kr. 

m. 2 slags dressing, rejer og asparges  

Stjerneskud Mini – 1 stegt fiskefilet m.     58 kr. 

m. 2 slags dressing, rejer og asparges 

 

 



 

 

 

Kabyssen aften menu 

Forretter og desserter 

Fra kl. 17:00 

 

Forretter       Pris: 

Rejesalat       55 kr. 

Frisk salat m. rejer og asparges 

Serveres m. ristet toastbrød  

 

Tunsalat       55 kr. 

Frisk salat m. tun og æg 

Serveres m. ristet toastbrød  

 

 

Desserter       Pris: 

Pandekager 2 stk. m. is og jordbærsyltetøj   48 kr. 

Isdessert m. 3 kugler is     48 kr. 
Serveres m. vafler og frisk frugt 

Fritteret camembert m. solbærsyltetøj    48 kr. 

 
 

 

 



 

 


