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Delprøve 1 - Opgave 1 

Strande i Nordsjælland 

Dronningmølle Strand 
	

Hornbæk Strand 
Dronningmølle Strandvej, 3120 Dronningmølle 	Hornbæk Strand, 3100 Hornbæk 

Dronningmølle Strand er en af nordkystens 	 Hornbæk er en af nordkystens mest populære 
bedste og mest besøgte strande. Den er børne- og 	badebyer, og det skyldes især den kilometerlange 
handicapvenlig i den østre ende og bemandet med 

	
hvide sandstrand. Hornbæk Strand er en bred 

to livredderposter i sæsonen. Naturlige forhold har 	sandstrand med finkornet sand, god vandkvalitet, 
dannet en skøn bred sandstrand med lave klitter, 	beskyttende klitter og sikre badeforhold for både 
og vandet bliver kun langsomt dybt. Stranden er 

	 børn og voksne, og så er stranden bemandet med to 
derfor meget børnevenlig, ofte med lavvandede 	 livredderposter hele sommeren. Det lave, krystalklare 
små indsøer og pools, hvor de små kan pjaske i 	 vand er især attraktivt for børnefamilier, som også 
det lune vand, bygge sandslotte og grave kanaler 	kan slippe børnene løs på strandlegepladsen. Her kan 
— selvfølgelig under forældrenes opmærksomme 	 de gynge, klatre, lege kaptajn på eget skib og meget 
opsyn! Ved Villingebæk er der parkeringsplads. Der 	andet. Legepladsen har for nylig fået en ny beboer: 
er kørestolsrampe fra strandvejen og helt ned til 	 sælen Luffe, som er lavet af træ — og lige til at klatre 
vandkanten, og der er toiletter med handicaptoilet. 	på. I juli og august er der hver onsdag spændende 

aktiviteter for børn. Midt på stranden finder man Cafe  
Sunspot,  som har åbent alle dage i sommersæsonen 
og byder på is, pølser, sandwich, snacks, vand, øl, vin, 
drinks, kaffe-to-go og meget andet. 

Gilleleje Veststrand 
	

Rågeleje Strand 
Feilbergsvej 10, 3250 Gilleleje 	 Rågeleje Strandvej 91, 3210 Vejby 

Et besøg på Gilleleje Veststrand er meget mere 	 Når du følger strandvejen i Nordsjælland, drejer 
end en strandtur. Kun 100 m til shopping, lækre 	 den pludselig helt ud til vandet. Så er du kommet til 
restauranter, ishuse, cafeer og den autentiske 	 Rågeleje. Det mest kendte ved Rågeleje Strand må 
fiskerby. Gilleleje Veststrand er en bred sandstrand 	være de ikoniske, stribede badehuse. De er private, 
på cirka 20 m i bredden og 350 m i længden. 	 men hyggelige at gå forbi og tage billeder af, når 
Stranden har tilmed det blå flag. Det sikrer 

	 du er på stranden om sommeren. Hop i vandet på 
kvaliteten af badevand, miljø og faciliteter. Lad 	 en varm dag, eller gå en lang tur med vinden i håret 
børnene lege på naturlegepladsen med den 	 om efteråret. I sommersæsonen er ishusene åbne, 
skønneste udsigt, eller nyd et måltid med frisk fisk 	så du kan spadsere langs strandpromenaden med 
på en af byens mange restauranter. Der er parkering 	en forfriskning. I højsæsonen kan du bade sikkert 
tæt ved stranden for enden af Feilbergsvej. I 	 på Rågeleje Strand. Der er nemlig livreddere på 
skolernes sommerferie er der livreddere på stranden 	stranden, der holder øje. Glem dog ikke, at du selv 
kl. 10.00-18.00. Der er badebro og adgang til 

	
har ansvar for at passe godt på dig selv, dem du 

toiletter ved stranden. 	 kender, og dem du ikke kender. 

Nødebo Huse Strand 
	

Strandbakkerne 
Nødebovejen 2, 3390 Hundested 

	
Strandbakkerne, 3250 Gilleleje 

Rolig børnevenlig strand med fint strandsand og 	 Strandbakkerne er en bynær sandstrand 
en god trappe, der giver nem adgang til stranden. 	i naturskønne omgivelser  ca.  1 km øst for 
Nødebo Huse Strand ligger på nordkysten og skiller 	Gilleleje Havn. Stranden har livredningstjeneste 
sig ud fra mængden ved at være en rolig og ikke 	i sommerferien. Det lave vand gør stranden 
så besøgt strand i Nordsjælland. Hvidt sand, skønt 

	
børnevenlig. Strandbakkerne ligger i et ret bakket 

vand, meget børnevenlig og med mulighed for 	 område og er derfor ikke så handicapvenlig. 
at have en lidt mere privat strandtur. Stranden 
ligger i sommerhusområdet mellem Hundested og 
Liseleje. Her er roligt og hyggeligt. Der er gode 
parkeringsforhold og toilet i nærheden. 

Kilde: nisitnordsjaelland.dk (30.10.2020), redigeret. 
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Nouvelle 
Pogestræde 31A 

Er du træt af det sædvanlige brunchkort? Så kan det 
være, at du skal aflægge  Nouvelle  en visit. 
Her får du morgenmad og frokost fra tirsdag til 
søndag — and  that's it.  Ingen aftenservering eller 
noget — så må du andetsteds hen.  
Nouvelle  kombinerer morgenmad, frokost og 
brunch, og det gør de faktisk ret godt. Menukortet 
består af en række små retter, så du selv kan 
sammensætte din brunch 1 frokost. Derudover er der 
en række større retter, du kan vælge, hvis du hellere 
vil det. Stilen er overvejende fransk med et nordisk 
islæt. På drikkevarefronten er der både forskellige 
slags kaffe, juice, sodavand, øl og vin. 

Olivia Brasserie 
Vintapperstræde 37 

Olivia  Brasserie  — eller bare 'Olivia' — er placeret i 
det hyggelige Vintapperstræde, som hver sommer 
emmer af liv og glade dage. Restaurantens 
autentiske indretning giver associationer til 
brasserierne i Paris' gader, og her nyder du din mad 
i uformelle omgivelser, imens det servicemindede 
personale sørger for dig. 
Hos Olivia kan du om søndagen nyde en stor 
brunchbuffet, og alle andre dage kan du vælge 
imellem to forskellige brunchtallerkener eller 
sammensætte din egen ud fra en masse små retter. 
På den måde er du sikker på, at du får lige præcis 
den brunch, du ønsker. 
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Brunchsteder i Odense 

Cafe  Vivaldi  
Vestergade 33 

For små tre uger siden åbnede den kæmpestore 
Cafe  Vivaldi  i Vestergade, som har plads til hele 400 
gæster ad gangen. Her serverer de hver weekend kl. 
10-13 en stor, lækker brunchbuffet. 
Buffeten består af alle de klassiske brunchretter som 
røræg, bacon, pølser, skyr med en masse forskellige 
toppings, tunmousse, paneret kylling og frugt, og 
der er også lidt til den søde tand i form af kager 
og pandekager. Du kan desuden vælge imellem en 
masse forskelligt brød og knækbrød.  

Cafe Biografen 
Brandts Passage 39-41 

Hos Cafe Biografen i den hyggelige Brandts Passage 
kan du slå to fluer med et smæk og starte dagen 
med en lækker brunchbuffet efterfulgt af en 
biograffilm. Brunchbuffeten hos Cafe Biografen 
serveres hver lørdag kl. 10-14, og den består af et 
stort udvalg af forskellige varme og kolde retter 
— fra de mere traditionelle til de lidt anderledes, 
tapaslignende retter. 
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Cafe Fleuri 
Nørregade 28 

Set udefra gør Cafe Fleuri ikke meget væsen af 
sig, men når du træder indenfor, bliver du mødt 
af den hyggeligste indretning og en eksklusiv 
delikatesseforretning. Men det bedste af det hele 
må siges at være deres frodige gårdhave, hvor du 
om sommeren kan nyde din mad, imens du kigger på 
guldfiskene. 
Cafe Fleuri serverer plantebaseret, økologisk og sund 
mad. Prøv især deres overdådige brunchtallerken. 
Der er glutenfri alternativer. Åben onsdag til lørdag 
kl. 10-18. 

Cafe  Cuckoo's Nest  
Vestergade 73 

Cafe  Cuckoo's Nest  har for nylig fået nye ejere, 
som vil have den kendte Odense-cafe tilbage til sin 
storhedstid. Men der serveres stadig brunchbuffet 
hver lørdag og søndag kl. 10-14. Buffeten består af 
røræg, pølser, bacon, salater, pålæg, frisk frugt og et 
kæmpe udvalg af lækre kager i form af f.eks.  donuts,  
macarons og  muffins. 
Cuckoo's Nest  har efter en måneds prøveperiode 
besluttet, at de fremover vil køre med en fast 
studierabat på 25 procent. 
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Eydes Gastro Pub 
Kongensgade 31A 

Odense-kendingen Eydes Gastro Pub i Kongensgade 
— eller bare 'Eydes', som man kalder den i Odense 
— er indbegrebet af hygge. Med inspiration 
fra en klassisk engelsk pub, dæmpet belysning 
og små intime båse føler man sig med det 
samme hjemme. Eydes er kendt for sin lækre og 
varierede brunchbuffet, der serveres alle ugens 
dage kl. 9-14.30. Buffeten består af klassiske 
brunchspecialiteter som f.eks. æg, bacon, pølser og 
lune pandekager. Derudover tilbyder buffeten også 
forskellige frokostretter som tunsalat og tarteletter. 
Desuden varierer buffetens udvalg fra dag til dag, så 
du altid kan smage noget nyt, når du kommer. 

Restaurant Nordatlanten 
Nordatlantisk Promenade 1 

Restaurant Nordatlanten på Nordatlantisk 
Promenade serverer hver lørdag og søndag kl. 
10-15 en overdådig brunchbuffet, som bestemt ikke 
mangler noget. Det hele serveres som små lækre 
anretninger, og du kan få alle de traditionelle 
brunchretter som æg, bacon og pølser. Men du 
kan også nyde mere luksuriøse specialiteter som 
f.eks. andesalat og pate med syltede gule beder 
samt hjemmelavet nutella, marmelade,  smoothie  
og bitter. Restaurant Nordatlanten er en del af Det 
Nordatlantiske Hus på Odense Havn. Her kan du 
nyde din mad, imens du kigger ud over vandet. 
Du kan også se på udstillinger om og fra de 
nordatlantiske lande eller tage et kig ind i husets 
butik, som byder på design, tøj og smykker fra de 
nordatlantiske lande. 

Dalle Valle 
Fisketorvet 2 

Hos Dalle Valle på Fisketorvet i Odense kan du nyde 
en stor brunchbuffet alle ugens dage kl. 10-16. 
Hele februar måned serverer Dalle Valle i Odense 
buffeten til halv pris. Du finder nok ikke en meget 
billigere brunch i Odense. 
Den store brunch- og frokostbuffet består af alt fra 
røræg, bacon og pølser til lidt mere frokostprægede 
retter som fisk, pastaretter og forskellige slags 
kartofler og salater. 

Marcello's 
Kongensgade 10 

For  ca.  halvandet år siden åbnede den hyggelige 
cafe Marcello's i Kongensgade i Odense, og den er 
hurtigt blevet kendt for sin gode studierabat. Du får 
nemlig hele 25 procent i rabat, hvis du kan fremvise 
et gyldigt studiekort. 
På Marcello's kan du hver lørdag og søndag kl. 9.30-
13 nyde en stor brunchbuffet med alle de klassiske 
brunchretter som f.eks. røræg, bacon, brunchpølser 
og yoghurt. 
Buffeten rummer også et stort udvalg af frisk frugt i 
flotte udskæringer og mange forskellige slags kager. 

Restaurant Under Lindetræet 
Ramsherred 2 

Restaurant Under Lindetræet byder hver lørdag og 
søndag kl. 10-14 på brunch i Odense i nogle af de 
smukkeste rammer, som Odense har at byde på. 
Restauranten ligger med udsigt til H.C. Andersens 
Hus og ikke mere end få minutters gang fra 
gågaden. 
Brunchen består af 4 serveringer sammensat af alle 
de fortræffeligheder, som et brunchmåltid med de 
bedste råvarer fra Fyn kan byde på. 
Oplevelsen spænder over alt fra yoghurt med 
mysli til et fynsk morgenbord, der følges op af en 
lun servering og slutteligt afrundes med årstidens 
hjemmebagte kage. Restauranten imødekommer 
de fleste allergier og andre fødevarerestriktioner, så 
længe restauranten er informeret på forhånd. 

Froggys Cafe 
Vestergade 68 

Hver lørdag, søndag og på helligdage serverer 
Froggys Cafe en brunchbuffet fyldt med lækkerier kl. 
9.30-15. 
Buffeten består af alle de traditionelle brunchretter 
som f.eks. røræg, bacon, pølser, rørt yoghurt 
med hjemmelavet nøddemysli, friskskåret frugt, 
pandekager med ahornsirup og naturligvis brød 
og smør. Men du kan også smage en masse små, 
tapaslignende retter. 

Kikle: migogodense.dk  (04.03.2021), Jleurialk (27.05.2021) og underlindetraetdk (27.05.2021), redigeret. 
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Legepladsen Kloden  
Hack  Kampmanns Plads 2 

På Dokk1 finder du den spektakulære legeplads 
Kloden. Den er opført på det store udendørs dæk, 
der omkranser Dokkl syv meter over jorden, hvilket 
gør den til en helt unik oplevelse for både store 
og små. Legepladsen hedder Kloden, fordi de fem 
legeområder, der er placeret rundt om huset, hver 
repræsenterer en bestemt verdensdel. Så tag på 
en jordomrejse, hvor leg krydres med fortællinger 
og sjove facts. Prøv de vippende isflager, tag en 
tur i abeland eller kravl op i den seks meter høje 
bjørn, og nyd udsigten på vej ned ad rutsjebanen. 
I udformningen af legepladsen er der desuden 
lagt vægt på at give børn med særlige behov eller 
handicap mulighed for at være en del af legen. 
Indenfor finder man en skøn cafe, hvor man bl.a. 
kan købe frokost eller kaffe, som kan nydes ved de 
udendørs borde og bænke. 

Børnenes Jord 
Thunøgade 2A 

Midt i det hyggelige Øgade-kvarter finder man en lille 
oase, hvor børn i alderen 10-17 år kan komme helt tæt 
på naturen. I åbningstiden er der ansatte pædagoger 
på legepladsen, som står for at lede aktiviteterne. 
Børnene kan fx være med til at passe stedets geder, 
kaniner, høns og fugle. Den store naturgrund med 
en masse planter og legemuligheder venter nærmest 
bare på at blive indtaget af fantasifulde børn, der 
er klar til fysisk udfoldelse. Skulle det regne, er der 
indenfor blandt andet et træværksted, billardborde 
og lektierum. Børnenes Jord er også superseje til at 
lave løbende  events  for børnefamilier — fx fastelavn, 
plantedage, snobrødsbagning og kagebagning. 

Skanseparkens legeplads 
Marselisborg Alle 1 

Ikke langt fra Bruuns Galleri ligger Skanseparken, en 
stor park fyldt med gamle træer og en dejlig legeplads. 
Her er både gynger, klatrenet og rutsjebane. Den store 
park indbyder til boldspil, og stierne rundt om parken 
lægger op til cykelløb. En skøn og bynær legeplads for 
børn i alle aldre. 
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Legepladser i Aarhus 

Mindeparkens legeplads 
Kongevejen 

Lidt uden for midtbyen finder man den skønne 
Mindepark. Omkranset af skov, med udsigt ud over 
Aarhus Bugt og med Marselisborg Slot som nabo er 
det et sandt paradis for hele familien. En gangbro 
snor sig igennem legepladsen, der har klatre- og 
gyngestativer, rutsjebaner og legetårne. Belægningen 
omkring legetårnene og rutsjebanerne er lavet af 
blødt gummi. Ved siden af legepladsen er der et stort 
udendørs fitnessområde, og det store grønne område 
er oplagt til boldspil. Der er toiletter i parken samt en 
kiosk, der bl.a. sælger is og kaffe. 

Frederiksbjerg Byparks legeplads 
Læssøesgade 

Mellem Ankersgade og Læssøesgade finder man 
oasen Frederiksbjerg Bypark. Den skønne legeplads 
byder på en kæmpe sandkasse, hvor der altid er 
redskaber til at mikse en lækker sandkage sammen. 
Der er desuden et stort legetårn med rutsjebane, 
vipper og karusseller. Ved siden af legepladsen finder 
man et kæmpe klatrestativ til både store og små 
børn. Imens ungerne hygger sig på legepladsen, kan 
far og mor give den gas på den udendørs fitnessplads. 
I byparken finder man desuden skønne byhaver med 
en gratis smagshave, som alle må benytte, ligesom 
man må tage for sig af æblerne fra havens mange 
forskellige æbletræer. Der er rigeligt med borde og 
bænke, hvor madpakken kan nydes. 

N.J. Fjordsgades legeplads 
N. J. Fjords Gade 2 

Ved siden af Frederiksbjerg Idrætscenter på Ingerslevs 
Boulevard og bag den gamle N.J. Fjordsgades 
Skole finder man en fin, men lidt gemt legeplads. 
Her er både fugleredegynger, balancebaner og 
snurrestænger. Ved siden af legepladsen ligger 
multibanerne, hvor man kan spille fodbold. 
Legepladsen ligger i omgivelser, som er perfekte til, at 
ungerne kan give den fuld gas med løbehjul og cykel. 
Desuden ligger kaffebaren Go' Kaffe på Ingerslevs 
Boulevard, hvilket gør stedet endnu mere attraktivt 
for mor og far. 

Kilde: bornibyen.dk  (26.10.2020), redigeret. 
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