


MorMors Køkken, Cafe og Restaurant – et og samme sted 
 
MorMors Cafe og Restaurant 
 
En nostalgisk cafe fyldt med minder fra vores forældres og bedsteforældres tid. Her værner om gæster-
ne og der sørges for alle føler sig godt tilpas i fortiden. 
 
I cafeen kan der afholdes alle former for familiefester, barnedåb, konfirmationer, fødselsdage, bryllup-
per. Vi kan arrangere møder, kurser m.m. 
 
Der er åbent fra april til september. Udenfor sæson holdes åbent ved reservation af selskaber og andre 
arrangementer. 
 
Der afholdes julefrokoster, firmafester, Påskefrokost og Pinsefrokost. 
 
MorMors Cafe og Restaurant er et klassisk køkken med brug af de bedste og gerne lokale råvarer. Alle 
ønsker tilpasses med vores viden og faglig stolthed. 
 
MorMors Køkken er et klassisk køkken hvor vi laver mad til selskaber i restauranten og leverer mad ud af 
huset til selskaber og arrangementer. 
 
MorMor hjælper gerne med at sammensætte en menu til lige jeres fest. Der leveres mad til receptioner, 
firmafester, bryllupper, kantiner, fødselsdage, brunch, firmafrokoster og meget, meget mere. 
 
MorMors mad ud af huset er af en sådan størrelse, at en opgave aldrig er for stor, eller for lille til. Alt 
mad ud af huset udføres med professionalisme og med sans for detaljen. Bestiller man mad fra Mormors, 
kan man være sikker på at få en menu, der smager fantastisk godt og som er flot anrettet. 
 
Der er forskellige forslag til klassiske Menuer og Buffeter, Tappas og Brunch. 
 
Skulle man have personlige ønsker eller ideer til menuen eller buffeten, er MorMors altid åben for ideer 
og ændringer.  Så man i fællesskab finder frem til den perfekte menu og løsning! 
 
Her laves mad, som kommer direkte fra hjertet – præcis som mormor lavede det. Man ved, at det er et 
udsagn der forpligter – derfor gives maden også ALTID den mest ypperlige behandling og tilsætter kær-
lighed i samtlige opskrifter. 



MorMors Køkken lever op til alt hvad de lover 

Vi fik serveret et ’lille’ stjerneskud ... 


