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Starter + Main + Dessert

Vær opmærksom på tillæg på enkelte af retterne

STARTERS
Steak Tartare

Rørt oksetatar, bacon-mayo, friske æbler & Louisiana-pickles (E, S)

Alabama Hot Wings

Friterede kyllingevinger med Buﬀalo-sauce & ristede sesamfrø (L)

Shellfish Bisque

Cremet skalddyrssuppe på krebs, krabbe og muslinger
med frisk koriander (L)

MAINS
Corn Flake Chicken

Friturestegt kylling med BBQ-sauce (G, L, E, S)

Rib Eye +125 kr.

300 g. kornfodret rib eye
med rødvinssauce & jalapeños

Baby Back Ribs

Møre kamben i røget BBQ-sauce ( S, L)

Vegetarian Chili

Grillet grønt, bønner, tomat, avocado & revet ost (L)

Fish Dish

Dagens fisk stegt eller bagt med hvidvinssauce (L)

Alabama Roast

Helstegt cuvette med timian, hvidløg
& rødvinssauce med jalapeños (L)

…alt tilbehør serveres “family style” til alle hovedretter og til hele bordet:
Fries

“Comeback Sauce”

Sprøde, gyldne fritter

Mayonnaise, lime, chili & tomat (E, S)

Cole Slaw

Buttermilk Biscuits

Rødkål, spidskål, hjertesalat & ranchdressing (L, E, S)

Svampecreme & revet cheddar (G, L)

DESSERTS

Allergi?

Apple Crumble

Bogstaverne i parentes på menukortet betyder,
at retten indeholder:

Pecan Pie

G: gluten
L: laktose
E: æg
N: nødder
S: soja

Æble, hasselnødder & vaniljeis (G, L, E, N)
Klassisk tærte på pecannødder med pisket creme fraiche (L, E, N)

Peanutbutter Sundae

Peanutbutter-is, chokolade, Oreos & Southern Comfort

Har du andre allergier? Spørg din tjener. Så
guider vi dig sikkert igennem menukortet

MANIFESTET
Vi elsker at kunne tilbyde fremragende mad og drikke til en ualmindelig fornuftig pris, og for at kunne netop det, må vi gi’ os lidt på andre områder:
1) Vi sørger for god vin og mad i lækre omgivelser – vi fortæller ikke lange historier om maden og kender ikke til de intime detaljer omkring vinenes
tilblivelse.
2) Du er selv en aktiv deltager i måltidet; du skænker selv og læser dig selv til elementerne på tallerkenen – derfor kan vi servere gode råvarer og store
vine til billige priser.
3) Vores medarbejdere på gulvet er udvalgt efter deres gode humør og smittende latter, ikke deres intense studier af vine og oste. Hvis I har
spørgsmål, så spørg endelig. Svaret kan sikkert findes, og vi leder gerne.
4) Lever vi ikke op til dine forventninger, så råb op! Vi kan bestræbe os på at løse problemerne nu og give jer en god aften – i morgen er det for sent!
Firmakort udstedt inden for eller uden for EU/EØS samt private betalingskort udstedt uden for EU/EØS
bliver pålagt et gebyr. For American Express gælder, at alle transaktioner bliver pålagt et gebyr.

#alabamasocial

@madklubben

