Café crawl på Djursland
I England har de pub crawl. På Djursland kan man kaste sig ud i en omgang café crawl. Her er mange
caféer, og de er ret forskellige.
Stemningen er lidt rå og samtidig charmerende. Værtskabet er energisk og smilende. Café Kajkanten, som
ligger – ja lige netop på kajkanten på Bønnerup Havn, er indrettet i den gamle fiskeauktion. Her lugter
stadig af fisk, men nu er det duften fra lækre, frisktillavede fiskeretter, man møder. Familien Hvid fra
Gjerrild driver caféen, og de siger selv om stedet: ”Havudsigten og vindens susen er det rene velvære, som
kun overgås af en solskinsdag ved kajkanten”.
I den hyggelige og samtidig storslåede museumsgård i Grenaa finder man en sjov og interessant café og
vinbar. Mariendal Mosteri byder på smagen af Djursland. Alt der serveres i baren er produkter produceret
på Djursland. Det er mosteriets egne produkter - kølig cider og frisk most. Det er fx øl fra Ebeltoft
Gårdbryggeri, mousserende vine fra Andersen Winery, vine fra Åkjærsgård, småkager fra Småkageriet,
tangchips fra Seaman og tapas af lokale produkter.
Duften af nyristet og friskbrygget kaffe møder en, når man træder ind i Egil’s Café på Femmøller Strand.
Nyd den gode kaffe i caféen, havestuen eller i den hyggelige gårdhave. Kaffen smager særlig godt efter en
tur i Mols Bjerge, som ligger lige uden for døren. Man er også velkommen til at kigge ind i baglokalerne,
hvor Mols Kafferisteri holder til og rister og pakker kaffe. Et lille risteri, som lægger vægt på at få det bedste
frem i kaffebønnerne.
Dagen kan slutte med solnedgang på havnefronten i Ebeltoft på Café Lø CroQ, som er den eneste café på
Djursland med det økologiske spisemærke i guld. Med råvarer primært fra familien Brændbyges egen gård
ved Øer er den enkle menu sammensat med fokus på økologi, gedekød og svinekød fra egen besætning og
egen ”Øer is” lavet på gedemælk. Og så er der den unikke beliggenhed i vandkanten på Ebeltoft havn – ved
den grønne bro – med smuk udsigt over Mols Bjerge.
God fornøjelse.
www.visitdjursland.com #visitdjursland #djurslanddetvildestedanmark

Kaffen er i top på Egil’s Café, ja selv kaffebordet er en oplevelse

Kig ind i museumsgården i Grenaa og smag på Djursland i Mariendal Mosteri’s pop up bar

Frisklavet fiskemenu på Café Kajkanten på Bønnerup Havn

Ebeltoft Havn med den grønne bro set fra Cafe Lø CroQ

