
V E D  C H A Y A
ORDRUPGAARD CAFÉ

Caféen er placeret i den moderne Zaha 
Hadid bygning med glaspartier ud til den 
smukke have. Den minimalistiske bygning 
står her i kontrast til den sanselige have. 

Vi håber, at vi i tråd med museet kan vække 
nysgerrigheden og skabe nye gode oplevel-
ser. I de naturskønne omgivelser vil vi skabe 
et åndehul fra hverdagens travlhed.
Chaya byder dig velkommen.

Det var sådan, det hele startede - med et 
lille tehus, der med årene har vokset sig 
større, men som holder fast i at være nær-
værende og personligt. 

I dag har vi to butikker, webshop og for-
pagtningerne af Dronning Louises Tehus 
og Paradehuset i Bernstorrffsparken, samt 
caféen på Ordrupgaard Museum. 

Ordrupgaard Café ved Chaya vil have 
te i fokus, hvilket vi håber, at kunne 
præsentere på nye spændende måder. 

Vores retter er baseret på lokale råvarer 
og sæsonens grønt. I tråd med resten af 
vores forretning vil bæredygtighed og 
økologi være i centrum. 

Chaya er japansk 

(お茶屋)  
og betyder ”lille tehus”. 
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KOLDE DRIKKE VARME DRIKKE

SØDT 

FILTRERET VAND I KARAFFEL - 50 / 100 cl 

VAND MED BRUS I KARAFFEL - 50 / 100 cl 

CHAYAS ISTE - 40 cl 

Brygget på øko China Jasmin tilsat hylde-
blomst, ingefær og citrongræs 

MATCHA, ÆBLE, INGEFÆR ISTE - 40 cl   
Brygget på øko matcha te tilsat æblemost 
og ingefærshot

MATCHA ISTE - 40 cl 

Brygget på øko matcha

ICED CHAI LATTE - 40 cl  
Chayas øko chai pulver tilsat mælk
+ ingefærshot 5.-

ICED MATCHA LATTE - 40 cl  
Brygget på øko matcha tilsat mælk

IS KAFFE - 25 cl  
Dobbelt espresso, sirup og mælk 

NATURFRISK SODAVAND - 25 cl 

Vælg mellem rabarber, appelsin og lemon

HYLDEBLOMSTSAFT - 40 cl  
Med eller uden brus 

ØRBÆK ØL - 33 cl 

Vælg mellem Fynsk Forår, Ørbækker (pilsner), 
Falkoner(IPA) eller Fri Forår (alkoholfri) 

15.- / 25.-
25.- / 35.-

50.- 

70.-

70.-

40.-

50.-

42.-

32.-

40.-

45.-

32.-

28.-

32.- 

42.-

40.-

32.-

40.-

52.-

45.-

22.- / 32.-        

CHAYA TE - SE VORES TEKORT

SORT KAFFE   

AMERICANO

CAFÉ LATTE 

CAPPUCCINO 

ESPRESSO 

CHAYAS CHAI LATTE 
+ ingefærshot 5.-

MATCHA LATTE 

DAGENS KAGE
Spørg personalet

KØDBYENS IS
Chayas egen brombær-fløde-te-is (lil-
le), Chayas citron-te-sorbet (lille), jord-
bær-sorbet (stor) eller fløde-hasselnød 
(stor)

Se også vores desserter

Alle kaffer er som udgangspunkt brygget på dobbeltshot. 
Hvis andet ønskes, spørg personalet
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TEKORT

CHAYA BREAKFAST 
En kraftig og velsmagende morgente som egner sig 
godt til mælk. Denne klassiske blanding består af 
teer fra Indien og Sri Lanka. 

DARJEELING AMBOOTIA FTGFOP1 
En Second Flush Darjeeling fra teplantagen Am-
bootia. Second Flush betyder, at smagen er mindre 
“grøn” og lidt sødere end andre Darjeeling Teer. 
Darjeeling betegnes ofte som “teernes champagne”.

AFTERNOON
Vores mest populære teblanding. Den består af en mild 
kinesisk grundte, som er tilsat kvæde, orange og ananas. 
Teen har en blød og rund smag.

CHAI 
En krydret indisk chai, baseret på kraftig Assam te 
og stærk te fra Sri Lanka. Teen er tilsat ingefær, 
cassia kanel, kardemomme, nellike og sort peber. 
Kan både nydes på almindelig vis og er også god 
med mælk. 

EARL GREY 
En klassisk Earl Grey i form af en økologisk Sydin-
disk te tilsat bergamotte. Den er baseret på en kraf-
tig grundte, hvilket giver en aromatisk og kraftig 
smag.

ORANGE TE 
En sort te med en frisk og kraftig duft af solmodne 
appelsiner. Smagen er ligeledes frisk og aromatisk.

SPICED TEA
Har været en del af Chayas sortiment i mere end 20 
år. Teen er krydret med kanel, nellike, orange, æble 
og vanille. Den skifter navn til ”Klassisk Jule Te”, når 
julen står for døren.

ÆBLE KVÆDE
Teblanding med aroma fra kvæde og let friskhed 
fra æble. En rigtig god efterårste, som mange af 
vores kunder også nyder året rundt. 

SENCHA KAGOSHIMA 
En ren grøn te, der kan kendes på sine lange, 
mørkegrønne blade, der giver en flot og lysegrøn 
kop te. Sencha er den mest populære te i Japan 
med sin milde sødme og sine græssede noter.

SENCHA LIME
En kinesisk grøn Sencha tilsat limeskal, citron, oran-
ge og mango. Teen har en frisk duft og smag af 
citrus, og er en af vores mest populære grønne teer.

WHITE EXOTIC 
En hvid te fra Kina tilsat eksotiske frugter som 
mango, ananas og jordbær. Med en let og sød aro-
ma, er denne te blandt vores mest populære.

WHITE JULIA
En hvid te fra Kina tilsat hindbær, grapefrugt og 
abrikos.

HERBAL MINT COOLER
En urteblanding med frisk smag af mynte og 
citrongræs samt sødme fra lakridsrod. Jo længere 
tid, du lader den trække, jo mere fylde.

HERBAL GINGER LEMON 
En urteblanding med ingefær, citrongræs og en 
smule lakridsrod. Denne te er til enhver ingefær-
elsker. Den smager friskt af ingefær og citrongræs 
og får en let sødlighed fra lakridsroden.

Posernes udformning gør det muligt at opnå en 
optimal infusion af de storbladede kvalitetsteer, 
hvor både smag og aroma trækkes ud i vandet og 
giver den bedste kop te.

Chayas pyramide teposer er lavet af et materi-
ale, der sikrer dig den bedste smagsoplevelse hver 
gang. Teposerne er produceret af bionedbrydeligt- 
og plantebaseret materiale, så du ikke skal bekym-
re dig om mikroplast eller andre skadelige partik-
ler. Vi stræber desuden efter løbende at udvide 
vores økologiske sortiment.
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DOLCETTO (2019) PIEMONTE, IT
En god hverdagsvin. Noter af blomst og frugt. 
Nydes let afkølet

BACCA NERA (2018) VENTO, IT
God fylde og krydret smag og duft

BARBERA (2018) PIEMONTE, IT
Lagret i 12 måneder i franske egefade. Skøn 
vin med noter af modne røde bær

FRONSAC (2011) BOURDEAX, FR
Kraftig og dyb vin med noter af mørke modne 
bær

NEBBIOLO (2018) PIEMONTE, IT
Lagret 12 måneder i franske egefade. Samme 
drue som Barolo og kaldes ofte ’’fattigmands 
Barolo’’. Nebbiolo-druen giver kraftige kom-
plekse vine 

BAROLO SERRALUNGA (2010) 
PIEMONTE, IT
Lagret i 24 måneder på forskellige egefade - 
en kompleks vin med mange smagsnuancer

RØDVIN

68.- 
340.-

75.-
375.-

425.-

475.-

475.- 

975.-

ROSÉ

70.- 
350.-

CABERNET FRANC (2019) LOIRE, FR
Let og aromatisk rosé med noter af jord-
bær og en twist af citrusfrugt

HVIDVIN

75.- 
375.-

70.-
350.-

ARNEIS (2020) PIEMONTE, IT
Tør hvidvin produceret på Arneis-druer

SAUVIGNON BLANC, LE RAFELIERS 
(2020), FR
Tør hvidvin, forfriskende, crisp 

60.-
300.-

425.-

875.-

MOUSSERENDE VINE  

SPUMANTE, IT
Italiensk mousserende tør vin - perlende og frisk

SPARKLING TEA (BLÅ), DK 
Mousserende te uden alkohol med mild 
smag af jasminblomst og citron
 
CHAMPAGNE LOCRET-LACHAUD, FR 
Med friske noter af fersken og grønne æbler

Alle italienske vine er egen import fra Paolo Man-
zone i Piemonte. Manzone producerer nogle fan-
tastiske vine, og er præmieret for mange af hans 
Barolo vine. Vi har endvidere krydret kortet med et 
par franske vine og én skøn champagne.

DRINKS

95.- 
95.-

GIN & TONIC 
APEROL SPRITZ
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SNACKS
Variation af nødder og oliven

Unika ostebræt - multebær kompot - rugbrød  - rug kiks  - ærteskud 

SMØRREBRØD (serveres på hjemmebagt rugbrød)

Rørt selleri tatar - Chipotle creme - Puffet papadum - Havens urter 

Chaya’s tomat kompot - Sprøde løg - Revet vesterhavs ost - Havens urter 

Pastrami - Pesto Mayonnaise - Langtidsbagte tomater - Syltet butternut - Ærteskud  

Koldrøget laks - fynsk rygeost creme - radisser - friteret kapers - 
fennikel crudité - surdejsbrød - havens urter

Luksus rejemad (håndpillede) – surdejsbrød – citronmayonnaise

DESSERT
Rom braiseret ananas - Blød flødecreme - Hvid brændt chokolade 

Blommer i sherry - Kirsebær sorbet - Hvid brændt chokolade

BØRNERETTER
Kylling fingre - sæsonens grønt  - ketchup - rodfrugt chips 
i stave og bånd - ketchup 

Vi bestræber os på at benytte så mange økologiske råvarer som muligt

65.-

120.-

75.-

80.-

90.-

135.-

135.-

75.-

75.-

50.-


