FORRETTER

VORES KONCEPT:
1 ret 125 kr.
2 retter 175 kr.
3 retter 225 kr.

RØGET LAKS
Peberrodscreme, blomsterkarse og syltet græskar
TASKEKRABBE + 75 kr.
Glaskål, hasselnødder og soya/lime-sauce med brunet smør
KARTOFFEL- & PORRESUPPE (V)
Creme fraiche, syltede løg og sprød kartoffel

vær opmærksom på tillæg på enkelte retter
prisen inkluderer vand m/u brus ad libitum

SKÅL & VELKOMMEN
BEEFEATER GIN & TONIC
Beefeater gin & Fevertree tonic

65

HENDRICK’s GIN & TONIC
Hendrick’s gin & Fevertree tonic

90

DARK & STORMY
Goslings mørk rom, Goslings ginger beer & lime

80

MOSCOW MULE
Absolut vodka, Goslings ginger beer & lime

80

IRISH COFFEE

95

OKSETATAR
Rysteribs, løgmayonnaise og svampe
FOIE GRAS TERRINE + 100 kr.
Kvædekompot og ristet brød

HOVEDRETTER

Jameson Black Barrel, brun farin & irsk flødeskum
SNACKS
50
Vælg mellem umodne ferskener & oliven, sardiner eller Skagenskinke

STEGT TORSK + 50 kr.
Grillet blomkål, luftig sennepssauce, persille,
Vesterhavsost og saltet citron
Fås også som vegetarret uden fisk og uden pristillæg
FREDERIKSBERG CHEESEBURGER
180 gram hakket oksekød, cheddar, iceberg, syltede løg,
sennepsmayo og ketchup - serveres med sprøde fritter
SVINENAKKEFILET
Persillerodscreme, brændte løg og hønsesky
med citrontimian og lang peber
OKSETATAR
Rysteribs, løgmayonnaise og svampe - med fritter på siden

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

BØF BEARNAISE
Sauce bearnaise, sprøde fritter og grøn salat
Vælg mellem:
250 g dansk mørbrad: + 150 kr.
300 g uruguayansk rib eye : + 125 kr.

#madklubbenfrederiksberg
@madklubben
BØRNEMENU
SVINENAKKEFILET 65 kr.
Med knuste kartofler
RIB EYE 125 kr.
150 gram bøf med fritter
BURGER 65 kr.
Med fritter

DESSERT & OST
CITRONFROMAGE
Havrecrumble og lemoncurd
GATEAU MARCEL
Chokolademoussekage med lakridsis
SUNDAE
Peanuts, saltet karamel og vaniljeis
OST
Kvædekompot og smørristet rugbrød

Det praktiske…
Kreditkortgebyr: 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.
har du fødevareallergi(er)? tag fat i din tjener, så han eller hun
kan guide dig sikkert igennem menuen.

TILBEHØR
KNUSTE KARTOFLER med persille og smør
35 kr.
STEGTE JORDSKOKKER med “gammelknas”__35 kr.
SALAT med vinaigrette
25 kr.
FRITTER uden dikkedarer
35 kr.
FRITTER med parmesan og rosmarin 40 kr.
FRITTER med trøffel
40 kr.
RØDVINSSAUCE
25 kr.
BEARNAISESAUCE
25 kr.

madklubben
frederiksberg

