
MENU
••

Introducing our very best to date

Est. 2018



BURGERS & FRIES

KABYSSEN CLASSIC 114,-
Brioche bolle fra Miss Bagel med saftig flammegrillet bøf – 

med salat, tomat, løg, cheddar, sprød bacon, salatmayo, ketchup & pickles. Nogen ville nok kalde den for en 
”Whopsy Deluxe”. Andre blot fantastisk! 

Bestil med steakhouse fries ad libitum til 139 kr. (gælder 1 person)

KABYSSEN GOURMET 114,-
Brioche bolle fra Miss Bagel med saftig flammegrillet bøf – 

med salat, tomat, bearnaise, sprød bacon, cheddar og emmentaler, hjemmesyltede rødløg & en anelse BBQ sauce. 
Bestil med steakhouse fries ad libitum til 139 kr (gælder 1 person).

KABYSSEN CHILI 114,-
Brioche bolle fra Miss Bagel med saftig flammegrillet bøf – 

med salat, hjemmerørt chilimayo, rødløg, ketchup, jalapenos & cheddar.
Bestil med steakhouse fries ad libitum til 139 kr. (gælder 1 person)

KABYSSEN FLÆSKESTEGSBURGER 89,-
Multigrain bolle fra Panesco med skiver af flæskesteg (ca. 200 gram), sprøde svær, 
hjemmelavet rødkålsrelish & sennep-peberrodssauce, frisk rucola & agurkesalat.

Bestil med steakhouse fries ad libitum til 114 kr. (gælder 1 person)

KABYSSEN CCBB BURGER 114,-
Chicken Chili Bacon BBQ Burger med brioche bolle fra Miss Bagel og saftige chicken tenders – med salat, tomat, 

hjemmerørt chilimayo, cheddar, bacon & BBQ sauce.
Bestil med steakhouse fries ad libitum til 139 kr. (gælder 1 person)

Grilled chicken’n deep fried onion BURGER 114,-
Grilled Chicken Burger med dybtstegte løgringe i hjemmelavet beignetdej, dild pickle, sprød bacon, cheddar, 

hjemmerørt jalapenos aioli og et strejf af sød chili sauce.
Bestil med steakhouse fries ad libitum til 139 kr. (gælder 1 person)

KABYSSEN BOuyiourdi BURGER (VEGetarisk) 109,-
Multigrain bolle fra Panesco med dybstegt aubergine og græsk inspireret gratineret ost med jalapenos, løg, tomat 

og hvidløg (kaldet “Bouyiourdi”) - med rucola, salatmayo og hjemmesyltede rødløg (vegetarisk).
Bestil med steakhouse fries ad libitum til 134 kr. (gælder 1 person)

KABYSSEN SLIDERS 139,-
Kabyssen Gourmet, CCBB burger og en Kabyssen Chili i en slider variant - 

god til at dele, eller hvis man ikke kan bestemme sig.
Bestil med steakhouse fries ad libitum til 164 kr.

Vi anbefaler at nyde vores sliders med et tasting board med fire valgri fadøl.

Alle vores oksekødsbøffer er lavet på 100 % fersk oksekød  af ren tykkam. 
Flammegrillet til perfektion! 

NYHED - prøv med “Beyond” plantebaseret bøf i
Classic, Chili eller Gourmet 

(alle versioner laves uden bacon)

Elsket af sømænd fra hele verden
••

 
Vores Populære



DYBSTEGT

FISH’N CHIPS 109,-
Langefilet i hjemmelavet beignetdej – lavet på  frisktappet øl fra fad og en anelse cognac.

Vi anbefaler sauce tartare og en ”Kabyssens Bryg” at nyde det hele med.

5 NUGGETS 29,-
Bestil med steakhouse fries til 54 kr. 

SNACKBOX DELUXE 69,-
4 stk. Chili cheese tops, 2 stk. hvidvins-, chili- & BBQ-marineret kyllingeinderfilet, paneret & 

dybstegt & 2 stk. dybstegte kæmperejer. 

STEAKHOUSE FRIES 39,-
Portionstørrelse ca. 200 gram. 

mozzarella sticks 6 stk 29 kr
Mozzarella ost med sprød panering 
Husk dip - vi anbefaler chili mayo. 

DIP
Vælg mellem ketchup, grovremolade, salatmayo, jalapenos aioli, hjemmerørt chilimayo, 

sauce tartare, BBQ sauce, sweet chili eller bearnaise.
5,-

Det aller bedste vi ved...
••

••
Ej at forglemme

• •

••

 
Bestseller

•••

KABYSSEN MATROSBURGER 59,-
Lille brioche bolle med saftig 100 grams bøf - 

Vælg mellem Classic, Gourmet eller Chili udgave.
Bestil med steakhouse fries ad libitum til 84 kr. (gælder 1 person)

KABYSSEN BØRNEBURGER 49,-
Lille brioche bolle med saftig 100 grams bøf.Med Ketchup og frisk agurk

Bestil med 100 g. steakhouse fries til 64 kr.

•



SALAT

CÆSAR SALAT 79,-
Hjertesalat vendt i vores hjemmelavede cæsardressing. 

Toppet med parmesan flager, bacon og croutoner.
Fås med grillet eller dybstegt marineret kylling til 99 kr. eller med 

dybstegt aubergine (vegetarisk) til 89 kr.

••
Det  sunde grønne  hjørne

FROKOSTTILBUD ••
Til en særlig anledning?

Kabyssen stjerneskud 129,-
2 stk. dybstegte fiskefilleter toppet med rejer, laks, kaviar - hjemmelavet stenbidderrogn dressing

Brød og smør ad libitum. God at dele!

Serveres mellem 11.00 - 16.00

• •

•



   
 
 
  
 

sommertilbud
••

Grab it before it’’s too late...

the pantry cheese royale & fries 99 kr
Brioche fra Miss Bagel med stor flammegrillet bøf, cheddarost, løg, pickles, 

Heinz ketchup, mayo og en anelse Heinz sennep.

Husk dip hvis du vælger fries.

mozzarella sticks 6 stk 29 kr
Mozzarella ost med sprød panering 
Husk dip - vi anbefaler chili mayo. 

Sideorder Special



KOLDE DRIKKE

SODAVAND
Pepsi, Pepsi Max, Miranda Lemon, Miranda Orange, Faxe Kondi eller Faxe Kondi free.

Lille 29,-  Mellem 39,-  Stor 49,-     

EGEKILDE 29,-
Vælg mellem still, sparkling eller sparkling med citrus.

MOST FRA ØSTERGAARD FRUGTPLANTAGE 29,-
Vælg mellem rabarber eller hyldeblomst. 

ADELHARD ØKOLOGISK MOST 29,-
Vælg mellem æble eller appelsin. 

MILK SHAKE KABYSSEN STYLE
Vælg mellem chokolade, jordbær, vanilje eller banan. Serveres med flødeskum på toppen.

      Lille 39,-  Stor 44,-          

ISVAND 15,-

VARME DRIKKE

FILTERKAFFE
Lille 19,-  Stor 24,- 

KAFFESPECIALITETER
Vælg mellem Caffe Latte, Cappuccino, Cortado eller Americano. 

Lille 34,-  Stor 39,- 
Vi tilbyder hasselnødde-, vanilje- eller karamelsirup for 5 kr.

ESPRESSO
Single 29,-  Double 34,- 

IRISH COFFEE 59,-

THE 19,-
Assorteret, se vores udvalg i baren.

CHAI LATTE
Vanilje eller Tiger spice. Lille 34,-  Stor 39,-

VARM KAKAO
Lille 29,-  Stor 34,-

Med flødeskum, hvis du også er af den type der tænker, at flødeskum jo bare er luft!

••
Enhver sømænd glemmer ej

••

En kop at lune sig på

•



FaDØL & ØL

ROYAL ØKOLOGISK PILSNER
Alk: 4,8 %

Lille 39,-  Mellem 54,-  Stor 69,-

ROYAL ØKOLOGISK CLASSIC
4,8 % alk. 

Lille 39,-  Mellem 54,-  Stor 69,-

SCHIØTZ MØRK MUMME
Alk: 6,3 %

30cl 49,-  40cl 59,-

ANARKIST NEW ENGLAND IPA
Alk: 5,4 %

30cl 49,-  40cl 59,-

KABYSSEN BRYG - BELGISK HVEDE
Alk: 5,5 %

30cl 49,-  50cl 59,-

TASTINGBOARD 89,-
Vælg 4 af ovenstående 5 varianter

••
Sømændene kalder det f ydende livsglæde

Til den stille sult

chips
PIPERS SEA SALT 25,-

PIPERS CIDER VINEGAR & SEA SALT 25,-

PIPERS SWEET CHILI 25,-

PIPERS CHEDAR & ONION 25,-

HEINEKEN PÅ FLASKE 0,0 % 30,-
33 cl.



DESSERTER & IS

ÆBLETÆRTE MED ROSINER & KANEL 39,-
Fås med creme fraice eller flødeskum til 40,-  

CHOKOLADEKAGE Cream gâteau 49,-
Chokoladekage med mørk mousse og ganache 

Cheesecake med æblecrumble 49,-
Vi testede dem alle - den her vandt!

CROISSANT MED HASSELNØDDECREME 20,-
Friskbagte hver dag

LUN BELGISK VAFFEL 49,-
Serveres med softice, chokoladesovs og nøddekrokant.

KABYSSEN ISANRETNING 59,-
4 kugler is, softice & en lille vaffel. Toppet med sauce & nødder. 

Se vores isvarianter overfor.
 

KABYSSEN DELUXE VAFFEL 74,-
5 kugler is, softice & flødebolle. 

Vælg derudover mellem guf eller flødeskum & syltetøj. 
Se vores isvarianter overfor.

 
GAMMELDAGS VAFFELIS

Vi har altid et stort udvalg af Carte d’Or is. 
1 kugle 28,-  2 kugler 35,-  3 kugler 42,-  4 kugler 49,- 

Flødeskum & syltetøj er inkl. i prisen. 
Fås derudover med flødebolle eller guf til 5 kr. og/eller softice på toppen til 10 kr. 

 
SOFTICE

Fås med chokolade krymmel, tutti frutti, choko pulver, chokolade overtræk, lakrids, oreo eller nøddekrokant. 
Lille 25,-  Almindelig 35,-  Drys kr. 5,-

 
Iced coffee 
Lille 34,-  Stor 39,-

Vælg mellem vanilje, hasselnød eller karamel sirup. 
Deluxe den med en scoop vanilje is for 7,-

ISPINDE FRA 10,-
Se vores lækre udvalg af ispinde på vores plakater.

••

 
En sand klassiker

Lidt at forsøde dagen med?



Carte d’Or 
Pantheon Vanilje

Carte d’Or 
Dulche de Leche

Carte d’Or 
Jordbær

Carte d’Or 
Mint & Chokolade

Carte d’Or 
Mango Sorbet

Carte d’Or 
Triple Chocolate

Carte d’Or 
Pistachio

Carte d’Or 
Banan & Chokolade

Carte d’Or 
Nougat

Carte d’Or 
Marshmallow

Carte d’Or 
Rom-Rosin

Carte d’Or 
Lakrids

Carte d’Or 
Hindbær Sorbet

CARTE D’OR ISVARIANTER ••
Bragt til dig hele vejen fra Italien

Carte d’Or 
Kaffeis

Carte d’Or 
Lemon Sorbet



VIN & COCKTAILS

HUSETS VIN (RØD)
Appassimento Puglia (Negroamaro og Primitivo) 14,5%

Glas 59,-  Kande 89,- (ca 2 glas)

APASSIMENTO SGARZI
Sælges kun som hel flaske

Rød 15%
Flaske 300,-

THE TRACER RIESLING, 
Hvid 12%

Velegnet til fisk
Glas 59,-  Flaske 250,-

DOUDET PINOT NOIR
Rosé 12,5% 

Glas 59,-  Flaske 250,-

PATRIARCHE HERITAGE 
Rosé 11,5%

Velegnet til fjerkræ, salat og svinekød 
Glas 59,-  Flaske 250,-

APEROL SPRITZ 79,-

Everyday is saturday!

••

NOHRLUND COCKTAILS ••
Særligt søkvinderne er glade for disse

• •

•

DEN RØDE 65,-
Norhlund med jordbær og rabarber er kort 
fortalt smagen af “mormors have” om som-
meren. En neutral premium-vodka danner 

basen for denne søde og læskende cocktail. 
Alk: 8,5%

DEN HVIDE 65,-
Den kraftige smag fra den insisterende 

ingefær opvejes af den franske sommers 
aromatiske hyldeblomst i denne læskende 

gin-baserede cocktail. Alk: 8,5%

DEN SORTE 65,-
Nohrlund med karameliseret rom og choko-
ladebitter lavet på ristede kaffe- og kakao-
bønner, samt citron- og appelsin skal. Det 

bitre og friske bringer en masse karakter til 
drinken. Alk: 8,5%

MOJITO 65,-
Nohrlund Mojito er en klassisk, forfriskende 
og sød cocktail med fremtrændende smage 
af mynte og lime, samt en subtil antydning 

af rosiner og mango. Alk: 8,5%

PASSION MARTINI 65,-
Eksotisk, fyldig og åh så sexet. Passion 

Martini lever virkelig op til sit navn. Passion-
frugtens sødme og limes skarphed forenes 
i en ren vodka-base, der skaber en tropisk 

smag. Alk: 8,5%



Del din oplevelse med os!

@kabyssen_the_pantry KabyssenThe pantry www.ThePantry.dk

Café Kabyssen - The Pantry, Havnevej 1, 4300 Holbæk - 26 34 09 35

En HISTORIE ••
Der var engang...

2018
Efter at have lavet burgere siden 1989 og uddannet mig som restaurantchef, oplevede 
jeg en gradvis reduktion i min egen deltagelse i kerneydelsen -  dvs mere kontor og 
mindre “gulv”. Derfor tænkte jeg, at det var på tide at udleve en drøm, som jeg har 

haft siden jeg var helt lille. Nemlig at være tjener og kok i egen café.
 

Jeg har altid elsket at lave mad og jeg har altid elsket mad. Gerne noget med lidt 
kompleksitet på smagspaletten - det håber jeg kommer til udtryk - og jeg har mange 

sjove ideer, som sikkert ikke vil falde i alles smag. Og det er heller ikke idéen. 
Jeg har nemlig åbnet Kabyssen - The Pantry for at hygge mig, nyde udsigten, kaffen, 

kreativiteten og jeres selskab! 

2022
Vi holder skruen i vandet, men desværre har energipriser, krig og efterdønninger af 
covid-19, presset råvarepriserne. Det hører vi alle vegne (et efterhånden slidt, men 
desværre reelt argument), men der skal være proportionalitet i reaktionen. Jeg har 
været nødsaget til at hæve priserne med nogle få procent, her fra starten af august 

- (jeg undres i øvrigt over hvorfor der ikke skrives om de ekstra indtægter staten har 
både på moms og afgifter ift. energi...) - og selvom min analyse gav udslag især på 
drikkevare, har jeg valgt at “drysse” prisstigningen ud over menuen, så det - i min 

optik - stadig er en god værdi man får for sine penge. 

Jeg håber I er enige!

Husk 

“Everyday should be Saturday”

Tak for dit besøg og på gensyn!

Ejer og køkkenchef

Ulrik Wänglund Jensen


