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Unikke oplevelser
med mad og delikatesser
På Nordøstfyn kan du både møde producenter af delikatesser og
andre fødevarer. Du kan også vælge mellem et varieret udbud af
spise-oplevelser
Du kan klø en kalv bag øret og
se øl blive brygget. Du kan købe
unikke fødevarer i gårdbutikker,
og vil du nyde et måltid, byder
byerne Kerteminde, Munkebo,
Langeskov og omegn på et bredt
udbud af caféer, restauranter og
andre spisesteder.
Der er spisesteder, der passer til
enhver pengepung og appetit.
Og både pølsevogn og isbutik i
Kerteminde er kåret til de bedste
på Fyn, ligesom flere af delikatesse-forretningerne også adskiller sig fra, hvad du oplever andre
steder i landet.

Tre steder kan kvæg opleves i dets
vante omgivelser, og et af stederne kan man endda komme på
kvægsafari.
Spise- og delikatesseguiden, som
du har i hånden, vil føre dig rundt
på Nordøstfyn, og overalt venter
spise-oplevelser af den unikke
slags. Det er bare at gå i gang,
uanset om du er så heldig at bo i
området eller er på besøg.
Foran dig ligger Haven ved Havet,
som Kerteminde-egnen kaldes.
Velbekomme og husk, at mange
af de unikke fødevarer også kan
købes med hjem.

Unique food and delicacies

Meet people on north-west Funen who make delicacies and other foods.
There is a varied selection of tasty experiences to choose from.
Stroke a calf and see beer being
brewed.
Buy unique foods from farm shops.
If you fancy a meal, Kerteminde,
Munkebo, Langeskov and their local
areas have a wide choice of cafés,
restaurants and other eateries.
You can eat at prices to suit all
budgets and appetites.
The hot dog stand and ice cream
parlour in Kerteminde are the best on
Funen. Many of the delis also stand
out from what you will find elsewhere
in Denmark.

You can see cattle in their usual
surroundings in three locations, one
place even offering a bovine safari.
The guide you have in your hand will
take you around north-west Funen,
where tasty and unique experiences
await. Whether you are lucky enough
to be local or a visitor, let’s go!
The ”garden by the sea” beckons, as
the Kerteminde area is known.
Bon appétit and remember that many
of our unique foods can be taken
home.
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Her er højt til loftet
Du er i en charmerende og
velholdt købstad, en havneby, en
egn mellem to fjorde, der vender
sit venlige og nysgerrige ansigt
ud mod kysterne og den store
verden.
Du er netop her, fordi du elsker
den maritime stemning og den
umiddelbare adgang til den
uspolerede natur.
Her er højt til loftet. Luften, vandet og jorden er så ren, at du

smager forskellen i de lokalt producerede fødevarer, som byder
sig til ved vejboder, markeder,
butikker og på caféer og restauranter - sågar i en gastronomisk
klasse, der er en omvej værd at
rejse efter.
Det gode liv er værd at leve lige
her og lige nu, hvor du befinder
dig på dit yndlingssted: Kerteminde, Haven ved Havet.

Plenty of headroom
You are in an idyllic and well-kept
market town that is also a harbour.
It is a region with two fjords, one
at either side with a friendly and
curious profile that juts out along
the coast to the big world that lies
beyond.
The reason you came here was
because you love the nautical
atmosphere and easy access to
unspoiled nature.
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There is lots of headroom. The land,
water and air are so pure that you
can taste the difference in the locally
produced foods that are on offer
at roadside huts, markets, shops,
cafés and restaurants, in a class of
gastronomy that is worth going out
of your way for.
The good life is well worth living
here and now, at your favourite spot:
Kerteminde, the Garden by the Sea.

Her finder du:
Here you find:

s.6-19
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s.20-27

Bageri, is & lækkerier

s.28-35
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s.36-39
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Restauranter & Caféer
Fortællingen om oplevelser inden
for spisesteder og delikatesser
begynder med Rudolf Mathis i
Kerteminde, der er en gourmetrestaurant på havnen. Der arbejdes med sæsonernes bedste råvarer, og de mangeårige ejere
lægger stor vægt på at give gæster en oplevelse med nærværende service i hyggelige omgivelser.
Også med udsigt til Kerteminde
Havn ligger Tornøes Hotel med
servering inde og ude. I byens
gamle hotel er det friske lokale
råvarer, som præger menukortet
fra frokost til aften. Og som
nævnt er der udsigt over havnen
gennem restaurantens mange
vinduer og fra den brostensbelagte plads foran, hvor der
også serveres.
Nærved ligger Lulu´s Café, som
blandt andet byder på fisk fra lokalt røgeri, vegetarretter, hjemmebag og - som indehaver Rikke
Steffensen siger - sød betjening
og lækre omgivelser i en café
med mottoet ‘Happiness is
Homemade’ - ‘Lykken er
hjemmelavet’. Også her kan man
sidde inde eller ude.
Pia’s Pølsevogn, som er pølsevognen på torvet, er kåret til Fyns
bedste, og foran vognen kan man

stå i tørvejr og læ, hvis det er
nødvendigt. Brødet er bagt hos
Clausens Eftf. i samme gade, og
Pia i Pia’s Pølsevogn har åbent
alle dage.
Brasserie Langegade NR2
har den dejligste beliggenhed
midt på torvet i Kerteminde. Et
pragtfuldt brasserie med god
stemning, hyggelige indslag og
med servering af velsmagende
anretninger.
Hos Zilan’s Pizza ved torvet i
Kerteminde bages pizzaer med
omtanke, og man kan spise ved
borde med udsigt til byens
hovedstrøg. Nøgleordene hos
Zilan’s er stort udvalg, faglighed,
friske råvarer, kvalitet, god smag
og god service.
På Kerteminde Havns sydlige side
er jollehavnen, hvor Boris Fisk
ligger. Fisken røges på stedet, og
udenfor er ren Skagen-stemning
ved bordene, hvor gæsterne
nyder udsigt til havn og bugt,
mens de spiser røget fisk, rejer,
fiskefilet, fiskefrikadeller med
pommes frites og andet.
Nord for havneindløbet ligger
flere restauranter. Den ene
er Kamma’s Tapas, der er en
familierestaurant med
mulighed for at nyde maden

Fortsættes s. 8
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Fortsat fra s. 7

indendørs eller på begge
terrasser med havudsigt. Her
serveres tapas med lokale
specialiteter fra en spanskinspireret menu. Der bydes på
brunch, smørrebrød og friskbagt
brød hver dag.
I den nærliggende landsby er indrettet café i en fredet kirkelade
med kraftige mure. Tobias Wind
Tofte, som har Café Kirkeladen,
byder på fristelser, som “vor
mor lavede dem”, og på kortet
er stjerneskud, pariserbøf,
æggekage, kalvewienerschnitzel
o.a.
I Munkebo med udsigt over noret
ligger den gamle Munkebo Kro,
der i historiske rammer og med
frisk havluft har veltillavet mad
på kortet, og som man kan nyde
inde i den stråtækte bindingsværksbygning eller på udeterrassen. Atmosfæren er nærværende.
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I Nordøstfyns eneste indendørs
indkøbscenter Langeskov Centret
ligger caféen “Hos Michael”, hvor
Michael Nielsen og personalet
satser på hyggelig stemming og
god hjemmelavet mad i caféen og
grillen. Burgeren betegner han
som ‘uforskammet god’, og wienerschnitzlen får beskrivelsen
‘altid stor’.

Se flere skønne spisesteder og caféer i register s. 37 // Find more in register p. 37
1 Munkebo Kro,

7 Pia’s Pølsevogn

Fjordvej 56, Munkebo
2 Restaurant Rudolf Mathis,

Pølsevognen på Torvet
Torvet
Kerteminde

Dosseringen 13, Kerteminde
8 Hos Michael
3 Restaurant Tornøes Hotel

Strandgade 2, Kerteminde
4 Kamma’s Tapas,

Langeskov Centret 14-16
Langeskov
9 Zilans Pizza og Burgercafe

Marinavejen 12, Kerteminde
5 Lulu’s Café

Langegade, Kerteminde
10 Café Kirkeladen

Langegade 2A, Kerteminde
6 Boris’ Fiskerestaurant

Mesinge Bygade 57, Mesinge
11 Brasserie Langegade nR2

Jollehavnen 15, Kerteminde

Langegade 2, Kerteminde
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Måle og
Mesinge
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Langeskov
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Spis godt på
Tornøes Hotel
Hyggelig restaurant med
fantastisk flot udsigt til
vandet - åbent både frokost
og aften.

Gemütliches Restaurant
mit herrlichem Blick aufs
Wasser - mittags und abends
geöffnet.

Vores dygtige kokke tilbereder alle retter af de bedste
råvarer - alt er hjemmelavet.

Unsere talentierten Köche
bereiten sich vor sämtliche
Gerichte frisch und nur aus
besten Zutaten zu. Genießen
Sie die Aussicht auf den neuen Renaissancehafen von
unserer Terrasse aus.

Nyd udsigten til den nye
renæssancehavn fra vores
stemningsfyldte terrasse.

Cosy restaurant with a
fantastic view of the water
– open for lunch and dinner.
Our talented chefs prepare
all dishes using the very best
ingredients – everything is
homemade.
Enjoy the view of the Renaissance Harbour from our
ambient terrace.

Strandgade 2 · 5300 Kerteminde · Tel. 6532 1605 · tornoes@tornoeshotel.dk · www.tornoeshotel.dk
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Happiness is homemade!
Lulu’s café og Boutique er en hyggelig
café og butik beliggende i hjertet
af Kerteminde. Stedet er indrettet
med henblik på, at diverse kolde og
varme drikke, salater, tapas, tærte,
sandwiches samt hjemmebagte boller
og kage, kan nydes på Caféen. Fra
Caféen er der udsigt til Kertemindes
smukke renæssancehavn der danner
afslappende og rolige rammer for
stedet. Desuden er der et stort udvalg
af boliginteriør i butikken fra bl.a. Tine
K Home, Atmosphere, IB Laursen, Rice,
Bungalow, og lækre ude- og indendørs
møbler fra Sika-Design.
– Vi glæder os til at se dig!

Åbningstider
Mandag - fredag 10.00 - 17.30
(lukket tirsdag)
Lørdag - søndag 10.00-17.00

Find os her
LANGEGADE 2A, 5300 KERTEMINDE
WWW.LULUSCAFE.DK
LULU’S CAFÉ & BOUTIQUE
@LULUSCAFEBOUTIQUE

11

Pølsevognen

på Torvet i Kerteminde
Kåret til
Fyns bedste
pølsevogn!

GLÆD DINE GÆSTER!
Lej en pølsevogn:

Privat fest • Julefrokost • Fødselsdag • Bryllup
• Barnedåb • Sommerfest • Firma-arrangement
• Events • Møder og Personale-forkælelse

Pia’s Pølsevogn

Kontakt Pia på tlf. 2320 2828 / 2883 9452
eller email: pia@piaspølsevogn.dk
12

Clausens Eftf.

Følg os på fb:
piaspølsevogn

til hverdag, weekend eller fest
Munkebo kro er en hyggelig og smagfuld oplevelse.
Her nyder du udsigten over kertinge nor
i en uformel og nærværende
atmosfære.

nyd kroens historiske
rammer, den friske havluft ,
en dejlig middag i restauranten, og måske
en overnatning i vores charmerende værelser.

Munkebo kro og Hotel • Fjordvej 56 • 5330 Munkebo
teleFon +45 6597 4030 • InFo@Munkebokro.dk
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Undgå
ventetid
- bestil i god tid!

65323377

Bestil
online på
www.zilans.dk

Vi tilbyder mange spændende retter; nyd dem hos os eller tag med hjem.
Lad os være din foretrukne restaurant, når du ønsker hurtig og god mad.
Stort udvalg i grillretter, ægte italienske og amerikanske deep-pan pizzaer.
Ønsker du at få maden leveret hjemme, så har vi udbringning alle dage.
(Udbringning fra kl. 16.30 v. min. køb 130 kr. )

På gensyn
- og velkommen
hos ZILAN`S

Åbningstider:
Besøg vores
hjemmeside
www.zilans.dk

www.zilans.dk
Langegade 19 • 5300 Kerteminde • tlf. 65 32 33 77
14

BRASSERIE
LANGEGADE NR 2
BRASSERIE LANGEGADE NR 2 ER STEDET
MED EN STILFULD, HYGGELIG OG
UHØJTIDELIG STEMNING I HJERTET AF
KERTEMINDE.

LANGEGADE 2 - KERTEMINDE
MAIL: INFO@LANGEGADE2.DK
WWW.LANGEGADE2.DK
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Tapas med
lokale specialiteter!
Spansk-inspireret menu

Brunch • Smørrebrød • Friskbagt brød hver dag
Fantastisk beliggenhed på Nordstranden,
med panorama udsigt fra de 2 skønne terrasser
Kamma’s Tapas, Marinavejen 12, 5300 Kerteminde
tlf. 22771876, mail: kammas@hyrdevej.dk
Åbningstider: tjek facebook, kammas tapas-kerteminde
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Café Kirkeladen
byder velkommen
Velsmagende fristelser!

Klassiske
retter:
• Pariserbøf
• Fynsk
Æggekage
• Wienersnitzel
• Dagens Steak
• Fiskeretter
Ring for bordbestilling &
åbningstider tlf. 6015 5058
v/Tobias Wind Tofte

Mesinge Bygade 57, Mesinge, Tlf. 6015 5058
email: Info@cafekirkeladen.dk, www.cafekirkeladen.dk
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Kom og nyd vores friske mad i unikke omgivelser.
Vi tilbyder nyrøget fisk, hjemmelavet fiskefrikadelle,
paneret rødspættefilet, fish & chips m.m.
Kolde øl, sodavand, vin m.m.

O g s å s o m Ta k e - a w ay

Åbningstider 2022:
14. april - 19. juni:
Lørdage, søndage og helligdage fra 11-19
25. juni - 7. august: Alle dage fra 11-20
8. august - 14. august: Alle dage fra 11-19

bOris FisK
Jollehavnen 15, Hus 15-16
5300 Kerteminde, tlf.: +45 27 12 26 56
18
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Bagerier, is og lækkerier / / Bakery,

20

ice creams & tasty treats

Se flere dejlige bagerier, is og lækkerier i register s. 38 // Find more in register p. 38

Bagerier, is & lækkerier
Ved lyskrydset i Kertemindes Langegade ligger bageriet Clausens
Eftf. Her sælges langtids- og koldhævet brød fremstillet af dansk
mel uden stråforkorter og med
friske råvarer. Brødet sælges af
“søde og hjælpsomme piger”, fortælles det fra bageriet i lyskrydset.
Langegades Bageri som ligger
tæt på torvet er byens ældste
bageri grundlagt 1855. Her oplever man en kombination af gammelt håndværk og trendy brødtyper. Bagt med tanke på bæredygtighed, dyrevelfærd og kvalitet.
På Vestergade-hjørnet på torvet
ligger Den italienske Isbutik, hvor
der sælges hjemmelavet is, økologiske hjemmebagte vafler, iskaffe, milkshake og andet. Og alt
sammen kan nydes ved bordene
på torvet.

Hos Vaffelhuset i Trollegade
er der altid friskbagte vafler,
hjemmelavet guf og store is.
Vaffelhuset nævner derudover, at
der altid er god service og meget
at vælge imellem. Også her kan
man nyde sin is ved borde udenfor,
og Vaffelhuset er flere år i træk
kåret til Fyns bedste ishus.
Ved nordstranden ligger Fyns
sjoveste Minigolf. Her kan du også
nyde en skøn isvaffel, slik eller
fastfood.
En speciel oplevelse er at besøge
Chokodesign.dk i Kohaven 23 i
Kerteminde, for i butikken sælges
chokolader fra belgiske Callebaut.
Men chokoladernes udformning er
helt speciel. Man kan købe chokolade udformet som værktøj og alt
andet, man kan forestille sig. En
oplagt gaveidé.
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Bagerier, is og lækkerier / / Bakery,

ice creams & tasty treats

1

Clausens Eftf.
Langegade 39,
Kerteminde

4

Vaffelhuset
Trollegade 2d,
Kerteminde

2

Langegades Bageri
Langegade 23,
Kerteminde

5

Fyns sjoveste Minigolf
Marinavejen 16,
Kerteminde

3

Den Italienske Isbutik
Langegade 9A,
Kerteminde

6

Chokodesign.dk
Kohaven 23,
Kerteminde

Se flere dejlige bagerier, is
og lækkerier i register s. 38
// Find more in register p. 38

6

5

1
2
3
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4

Du finder den skønneste smag i Trollegade

Fyns bedste isvafler!

Vi er
IGEN kåre
t ti
de bedste l
isvafler på
Fyn!

Vi bager selv alle vores vafler
og rører selv vores guf efter
egen opskrift.
Det meste af vores is kommer fra
et mejeri i Thisted, resten fra et
familie-ejet mejeri i Italien.
Du kan vælge mellem 24 varianter af
is, både Flødeis, Sorbet og Italiensk is
lavet på mælk.
Hver enkelt vaffel bliver bagt, som var
det den sidste, vi skulle bage.
Det giver en lækker, sprød vaffel, som
dufter og smager fantastisk.

Vi har åbent fra Marts til
September, hvor vi byder
velkommen til alle med
god smag..!
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Danmarks smukkeste beliggenhed!
Nyd også en lækker vaffel-is og fastfood!
Smag vores CHOKOPIRAT!
Chokoladekant på vaffel, 1 kugle brownieis
blandet softice, cacaodrys, toppet
med 2 stk. chokofant.
e

Ch

ls
tastisk smagsopleve
n
a
f
oko

Marinavejen 16, 5300 Kerteminde
Tlf. 6532 3466 / 2491 3667
www.kertemindeminigolf.dk

24

Følg os på
facebook

Den Italienske Isbutik
Kom og smag den skønne Amanda-is!

Du får 3 kugler hjemmelavet is, ægte fløde-softice, hjemmelavet vaffel (egen opskrift med økologisk mel), lækkert
Selleberg-guf, samt drys eller overtræk af rigtig Stracciatella-chokolade, en flødebolle og syltetøj.
Du kan også vælge en lille Amanda.

ønne e
k
s
d
i
ed
Alt
elav s
m
m
hje er og i
vafl

• Milkshake
• Belgiske Vafler
• Italiensk Kaffe
• Ice blended Coffee
• Softice
• Bubble vaffel
Åben fra marts til oktober
- alle dage fra kl. 11

SUPERLÆKKER
BUBBLE VAFFEL!
1 kugle hjemmelavet is
/ jordbær og Kitkat,
chokolade eller Nutella
med flødeskum eller guf

Følg os på
facebook

Ring gerne for bestilling: 22 71 88 22
Langegade 9A, Kerteminde • Algade 71, Middelfart

1
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Byens ældste butik

Åbent alle dage
Langegade 23, Kerteminde, tlf. 6532 3811
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Se flere skønne spisesteder og caféer i register s. 39 // Find more in register p. 39

Lokale specialiteter
I Kertemindes Langegade findes
butikken Osten, der har ligget i
samme lokale i flere end 90 år.
Lars har overtaget den
hæderkronede ostebutik med
de lækre og spændende,
internationale oste - og har
udvidet sortimentet med et rigt
udvalg af lokale specialiteter.
I Vestergade har vi Den gamle
Købmandsgård, byens vinhandel,
med et stort udvalg af vin, øl,
spiritus, delikatesser samt
lækkerier ... altid et besøg værd.
Blandt de lokale specialiteter
på Nordøstfyn er butikken hos
Nybro Frugt ved Mesinge,hvor
årstidens frugt, hjemmepresset
æblemost og andet sælges fra en
velassorteret gårdbutik.
Alt dyrkes og håndplukkes på stedet, og i sortimentet er bl.a. kartofler, jordbær, kirsebær og
meget andet alt efter sæsonen.

J.Chr.Juhl Røgeri - et af
Danmarks største og fremmeste
fiskerøgerier, ligger ved det
smukke havneområde på
Dosseringen. Her finder du
altid skønne, friskrøgede fisk i
butikken.
Kvæg er også omdrejningspunktet
hos Urup Dam Oksen mellem
Kerteminde og Langeskov, hvor
gårdbutikken sælger eget kød fra
den australske kvægrace Murray
Grey. Udover udskæringer,
hakkekød og lignende sælges
også kalvepostej, spegepølser,
grillpølser og andet.
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1

Osten
Langegade 18,
Kerteminde

4

J.Chr.Juhl røgeri
Dosseringen 35
Kerteminde

2

Den gamle Købmandsgård
Vestergade 3,
Kerteminde

5

Svalehøj Highland Cattle
Midskovvej 40,
Mesinge

3

Nybro frugt
Lille Salbyvej 54,
Mesinge

6

Urup Dam Oksen
Langeskovvej 102
Langeskov

Se flere lækre specialiteter i register s. 39
// Find more in register p. 39
3

5

Mesinge

Bregnør/Munkebo

1

2

6

Langeskov

30

4

Høj kvalitet kan smages!
Du finder det bredeste udvalg af lækre, spændende internationale oste,
og vi har udvidet sortimentet med et rigt udvalg af lokale specialiteter.
Kom og smag den høje kvalitet!

Åbningstide-1r:7.30

30
Mand.-torsd.: 9. 00
Fredag: 9.30-18.
00
Lørdag: 9.00-13.

Langegade 18 • 5300 Kerteminde
31

GÅRDBUTIK
- med fokus på dyrenes ve og vel
• Salg af kød fra egen kødkvægsbesætning
af racen Skotsk Højlandskvæg
- samt udskæringer af grisekød
fra Ladegaard Duroc
• Pålæg, grillpølser, spegepølser,
stege, bøffer
• Delikatesser, vin, marinader,
lammeskind og meget mere
• Kom endelig og mød
vores kvæg på marken
ÅBNINGSTIDER:

Torsdag 16.00-18.00
Fredag 15.00-18.00
eller ring for anden aftale

Midskovvej 40 | 5370 Mesinge
Tlf. 26 90 65 34
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Oplev Nybro Frugtplantages
hyggelige Gårdbutik og Orangeri

Vi har udvidet med 118 kvm lækkert
orangeri – og byder dig velkommen til
en ny oplevelse i Nybros naturskønne
omgivelser.
Man kan nyde en skøn kop kaffe inde i orangeriet eller ude på terrassen, afhængig
af vejret.

• Æbler
sser
• Delikate st
m
• Æble o
r
• Kartofle

Vi har i sæsonen, Nye kartofler (også
vaskede – lige klar til gryden), Jordbær og
Sødkirsebær. Vi tilbyder de lækreste
delikatesser, vin, kød og meget andet.
Kvalitet der er
værd at køre efter!

Følg også med på
facebook.com/Nybrofrugt

Husk:
Gårdbutikken
har åbent
v/Tina & Thomas Nybro
hver dag
Lille Salbyvej 54 · 5370 Mesinge
Telefon 2250 6738 · www.nybrofrugt.dk
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Kvalitet i højsædet
- altid friskrøgede fisk
Et af
Danmarks største
og allerbedste
fiskerøgerier .

Shopping og afhentning
i butikken.

Dosseringen 35, 5300 Kerteminde
Telefon: 65 32 15 19
34
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Register; Alt det bedste
fra nordøstfyn
/ / Register - All the best ...
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Restauranter & Caféer / / Restaurants
Restauranter
Munkebo Kro
Fjordvej 56, 5330 Munkebo
www.munkebokro.dk
Restaurant Rudolf Mathis
Dosseringen 13,
5300 Kerteminde
www.rudolf-mathis.dk
Restaurant Tornøes Hotel
Strandgade 2,
5300 Kerteminde
www.tornoeshotel.dk
Ristorante Firenze
Trollegade 2F,
5300 Kerteminde
www.rist-firenze.dk
Boris’ Fiskerestaurant
Jollehavnen 15,
5300 Kerteminde		
www.borisfisk.dk
Great Northern
Restaurant Eat
Great Northern Avenue 1,
5300 Kerteminde		
www.greatnorthern.dk
Hos Michael
Langeskov Centret 14-16,
5550 Langeskov
Zilans Pizza
og Burgercafe
Langegade,
5300 Kerteminde
www.zilanspizza.dk
Taurus Steak House
Langegade 43,
5300 Kerteminde
Café Kirkeladen
Mesinge Bygade 57,
Mesinge

& Cafés

Carlos Pizzeria
Hans Schacksvej 5,
5300 Kerteminde
www.pizza-pronto.dk

Clausens Eftf.
Langegade 39,
5300 Kerteminde
www.visitkerteminde.dk

Danhostel
Skovvej 46,
5300 Kerteminde
www.dkhostel.dk

Café Agnes H
Anexet ved Lundsgaard Gods
Lundsgårdsvej 15,
5300 Kerteminde
Tel. 60776031
Mail: cafeagnesh@anexet.dk
Website: www.cafeagnesh.dk

Kamma’s Tapas
Marinavejen 12,
5300 Kerteminde,
tlf. 22771876
Brasserie Langegade Nr2
Langegade 2,
5300 Kerteminde,
Mail: info@langegade2.dk
Anchor, Beer – Wine – Dine
Marinavej 2
5300 Kerteminde
Tlf. 40 93 33 33
Grillbar – Highway 165
Munkebovej 161,
5330 Munkebo
www.visitkerteminde.dk

Cafeer
Café Kirkeladen
Mesinge Bygade 57,
5370 Mesinge
www.cafekirkeladen.dk
Kaffehuset
(Joh. Larsen Museet)
Møllebakken 14,
5300 Kerteminde
OBS. Der skal betales entré
på Johannes Larsen Museet
www.johanneslarsenmuseet.dk
Café Osther
Mesinge Bygade 54,
5370 Mesinge
Min Købmand Spar i Mesinge

SuperBrugsen
Kerteminde cafeteria
Hans Schacksvej 2,
5300 Kerteminde
www.superbrugsen.dk
Lulus Café
Langegade 2A,
5300 Kerteminde
www.luluscafe.dk
Café Timeout
Mosevangen 2,
5330 Munkebo
www.cafetimeout.dk
Fynshoved
Café og Gårdbutik
Fynshovedvej 584
5390 Martofte

Take-away
Carlos Pizzeria
Hans Schacksvej 5,
5300 Kerteminde
www.pizza-pronto.dk
Circle K
Grønlandsgade 1,
5300 Kerteminde
Zilans Pizza
og Burgercafe
Langegade, 5300 Kerteminde
www.zilanspizza.dk
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City Pizza og Grill
Langegade 45,
5300 Kerteminde
citypizza5300.dk

Grillbar – Highway 165
Munkebovej 161,
5330 Munkebo
www.visitkerteminde.dk

Kreta Restaurant
Bycentervej 102a,
5330 Munkebo

Pizza Milano
Langeskovcenteret 7,
5550 Langeskov
Tlf.65 38 33 36

Boris’ Fisk
Jollehavnen 15,
5300 Kerteminde
www.cafeboris.dk/jollehavnen
Pia’s Pølsevogn
Torvet, 5300 Kerteminde
www.cafe-fodkold.dk

Pizza Capri
Fjordvej 86, 5330 Munkebo
www.pizzacapri.dk

Runis Grill
og Smørrebrød,
Langegade 9E,
5300 Kerteminde
www.visitkerteminde.dk

La Pizza
v/Mohammad Asif Hamzai
Jernbanegade 25, st.,
5550 Langeskov
www.la-pizza.dk

Bagerier
Clausens Eftf.
Langegade 39,
5300 Kerteminde
www.visitkerteminde.dk
Langegades Bageri
Langegade 23,
5300 Kerteminde
www.visitkerteminde.dk
Torvebageriet Munkebo
Bycentret 202, 5330 Munkebo
www.visitkerteminde.dk
Eskelunds Bageri
v/Thomas Jensen Kirk
Odensevej 1, 5550 Langeskov
www.eskelundsbageri.dk
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Hos Michael
Langeskov Centret 14 – 16,
5550 Langeskov

Marslev Grillen
Odensevej 81, 5290 Marslev
www.visitkerteminde.dk

Bagerier, is & lækkerier / / Bakery,

Den italienske isbutik
Langegade 9A,
5300 Kerteminde
www.facebook.com/
Vaffelhuset
Trollegade 2,
5300 Kerteminde
www.vaffelhuset.dk

Shell Langeskov
Odensevej 35,
5550 Langeskov

ice creams & tasty treats

Stubs Bageri Langeskov
Rønningevej 1,
5550 Langeskov
www.visitkerteminde.dk
Is og lækkerier

Marslev grillen
Odensevej 81,
5290 Marslev

Kerteminde Minigolf
Marinavejen 16,
5300 Kerteminde
www.kertemindeminigolf.dk
CHOKODESIGN
Kohaven 23,
5300 Kerteminde
chokodesign.dk

Lokale Specialiteter / / Local Specialities
Røgeri Hindsholm
Stavrevej 4, Måle,
5300 Kerteminde
www.roegerihindsholm.dk

Boris’ Fisk
Jollehavnen 15,
5300 Kerteminde
www.cafeboris.dk/jollehavnen

Annas gourmet
Kertemindevejen 23,
5290 Marslev
www.annasgourmet.dk

Hindsholmgrisen
Søvej 103, 5390 Martofte
www.hindsholmgrisen.dk

Urup Dam Oksen
Langeskovvej 102,
5550 Langeskov
www.urupdamoksen.dk
www.facebook.com/
murraygreyfraurupdam

Selleberg
Kertemindevejen 23 ,
5290 Marslev
www.sellebergspecialiteter.dk

Nybro Frugtplantage
Lille Salbyvej 65,
5370 Mesinge
www.nybrofrugt.dk

Osten
Langegade 18,
5300 Kerteminde
www.visitkerteminde.dk

Nørremadegaard
Rynkeby Hestehave 52,
5300 Kerteminde
www.norremadegaard.dk
Den Gamle
Købmandsgård
Vestergade 3,
5300 Kerteminde
www.kerteminde-vinhandel.dk
Boesen Fisk
Fiskergade 67,
5300 Kerteminde
www.visitkerteminde.dk
Slagter Morten
Strandvangen 4,
5300 Kerteminde
www.visitkerteminde.dk

SuperBrugsen
Fiskeudsalg
Hans Schacksvej 2,
5300 Kerteminde
www.superbrugsen.dk
Fynshoved
Café & Gårdbutik
Fynshovedvej 685,
Nordskov,
5390 Martofte

Skovløkke frilandsgrønt
Birketvedvejen 15,
5290 Marslev
og
Møllevejen 30,
5330 Munkebo
www.facebook.com/
Skovløkke-frilandsgrønt
Svalehøj Highland Cattle
Midskovvej 40,
5370 Mesinge
facebook.com
J. Chr. Juhl røgeri
Dosseringen 35,
5300 Kerteminde

Fridalund Gårdbutik
Enghavevej 60
5390 Martofte

Udskænkningssteder
Skænkestuen, Præstegade 5, 5300 Kerteminde
Varmestuen, Dosseringen 8A, 5300 Kerteminde
Restaurant Havnen, Strandvejen 5, 5300 Kerteminde
Amanda Bar, Hans Schacksvej 18, 5300 Kerteminde
Ullerslev Pub, Lundsager 8, Ullerslev
BAR’N, Bycentret 208, 5330 Munkebo, Tlf. 65 97 63 00
Plan B, Langeskov Centret 18, Langeskov
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Kulinariske oplevelser

Se den aktuelle menu på www.rudolf-mathis.dk

Restaurant Rudolf Mathis
Dosseringen 13 ·Kerteminde · 6532 3233

