
BURGER  95 KR.
180 gr. oksekød fra fritgående kvæg  
i en økologisk briochebolle. 
Vælg mellem: 

WOODHOUSE CLASSIC BURGER     
Med salat, tomat, løg & vores  
udvalgte burgermayo  

BACON BURGER    
Med salat, tomat, løg & vores  
udvalgte burgermayo

CRISPY CHICKEN BURGER    
Med agurkerelish, tomat, salat &  
vores udvalgte burgermayo

VEGETARBURGER    
Med agurkerelish, tomat, løg, salat &  
vores udvalgte burgermayo

TILVALG 
+ bacon 10 kr. 
+ ost 10 kr. 
+ ekstra bøf 25 kr. 

BØRNEBURGER   75 KR.
90 g oksekød eller crispy chicken 
Med salat & tomat

TILBEHØR 
Pommes frites 35 kr.
Tag-selv dip:  
Sinclair saucer, ketchup & mayo 15 kr.

SALAT  
Caesar Salat  70 kr.
Sprød salat vendt i caesardressing,  
parmesan & croutoner
Med crispy chicken    +25kr.

SNACKS  
Onion rings 5 stk. 45 kr.
Chicken wings 3 stk.  45 kr.
Jalapeño cheese tops 5 stk. 45 kr.
Snackkurv med alle snacks  95 kr.

Drikkevarer på næste side   

BØRNEMENU 135 KR.*BURGERMENU 178 KR.
Burger efter eget valg med 

pommes frites & tag-selv dip.
Vælg sodavand refill,  
fadøl eller et glas vin.

Børneburger med kylling eller okse, 
pommes frites & tag-selv dip.  

Sodavand refill & frozen yoghurt. 
*børn under 12 år



Bemærk venligst at Tivoli lægger et gebyr på alle kreditkorttransaktioner. Dette gælder både udenlandsk og dansk udstedte kreditkort.
Tivoli tjener ikke på dette gebyr, det er en afgift til kreditkortselskaberne.

SODAVAND/JUICE/VAND

Sodavand Refill  39 kr.
Drik så meget du har lyst til.
Pepsi, Pepsi Max, Orange, Lemon,  
Faxe Kondi & Faxe Kondi Free  
og danskvand 

Økologisk Juice  39 kr.
Æble/Appelsin

Milkshake med vanilje 45 kr.

Tivolivand  25 kr.

ØL/VIN

Royal Pilsner, 50 cl 49 kr.
Lottrup, 50 cl 59 kr.
Glas Hvidvin  52 kr.
Glas Rødvin  52 kr.
Flaske vin  245 kr. 
Tempt Cider  42 kr. 

Når du har nydt din burger

Nyd desserten i vores isbar i stueetagen

pr. 100 gram

BESØG CAFÉEN
GEM DIN KVITTERING OG FÅ 25% PÅ KAFFE

FROZEN YOGHURT 16 kr.

Se vores udvalg af kaffe & kage i caféen.

Gem din kvittering på burgermenu & få 20% på din dessert


