Frokost på hverdage kl. 11:30
….. salaterne

- 16:30

..… på brød

Avocadosalat 100 kr.
Avocado, friseésalat, spinat, koriander,
grillet lime og soja/sesam-dressing

Hønsesalat 100 kr.

med grillet kylling eller tun? +30 kr.

Kylling, mayonnaise, trøffelcreme, syltede løg
og karse på grillet surdejsbrød

Cæsarsalat 100 kr.

Fiskefilet 100 kr.

Landkylling, romainesalat, parmesan, croutoner
og cremet cæsardressing.

Med grov remoulade og dild på rugbrød

Æg og rejer 100 kr.

….. hav & land

Håndpillede rejer, mayonnaise og citron på surdejsbrød

Steaksandwich 150 kr.
Hummer hot dog 150 kr.

Oksefilet i grillet surdejsbrød med bløde løg,
syltede agurker, dijonnaise og spejlæg

Tomatbearnaise og sprøde fritter

Moules frites 150 kr.
Hvidvinsdampede blåmuslinger med dild,
citron, sprøde fritter og aïoli

….. sødt til kaffen
Sundae 50 kr.

Tatar 100 kr.
Rørt oksetatar med grøn salat, vinaigrette,
sprøde fritter og äioli

Oksemørbrad 250 gram 200 kr.

Syltet pære, chokoladesauce og vaniljeis

Dagens kage 45 kr.
Spørg din tjener

Bearnaise, gyldne fritter og grøn salat.

Frederiksbergburger 100 kr.
180 g. hakket oksebøf, sprød icebergsalat, rødløgsrelish,
cheddar og chipotle mayo samt gyldne fritter

Frederiksbergburgeren som take-away
inkl. 1 dåsesodavand: Kun 75 kr.

-- manifestet -[1.] vi sørger for god vin & mad i pæne omgivelser
vi fortæller ikke lange historier om maden & kender ikke
nødvendigvis til de intime detaljer omkring
vinenes tilblivelse.
[2.] du er selv en aktiv deltager i måltidet; du skænker selv
& læser dig selv til elementerne på tallerkenen
derfor kan vi servere gode råvarer & store vine til
billige priser.
[3.] vore medarbejdere på gulvet er udvalgt efter deres gode
humør og smittende latter, ikke deres intense studier af
alverdens vine og oste. hvis I har spørgsmål, så spørg gerne svaret kan sikkert findes, og vi leder gerne.

[[det praktiske]
kreditkortselskabets gebyr vil blive pålagt regningen
ved betaling med kreditkort
har du fødevareallergi(er)? Tag fat i din tjener, så han eller hun
kan guide dig sikkert igennem menuen.

[4.] lever vi ikke op til dine forventninger – så råb op!
vi kan bestræbe os på at løse problemerne nu & give jer en
god oplevelse - i morgen er det for sent!
#madklubbenfrederiksberg

@madklubben

