FORRETTER

VORES KONCEPT:

RØGET LAKS
Kålsalat, pære, citron og sennepsvinaigrette

1 ret 125 kr.
2 retter 175 kr.
3 retter 225 kr.

HUMMERHOTDOG + 100 kr.
Hummer, creme fraiche, syltet rødkål, dild og citron

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

SKÅL & VELKOMMEN
Beefeater Gin & Tonic

65

Beefeater gin, Fevertree tonic

Hendrick’s Gin & Tonic

90

Hendrick’s gin, Fevertree tonic

Dark & Stormy

80

Goslings mørk rom, Goslings ginger beer & lime

Mariendal

85

Absolut Vodka, Aperol, vanilje, grape & citrus

Sbagliato Allé

85

Beefeater gin, Lillet, Suze & danske pærer

Howitz

85

Martell Cognac, kaffe & valnød

Kingos

85

Beefeater gin, hindbær, citron & peber

Frederiksberg Special

105

Jameson Black Barrel, brun farin & irsk flødeskum

JORDSKOKSUPPE (V)
Jordskokcremesuppe med syltede grønne tomater,
jordskokcrudité og brøndkarse

JULEBRÆT + 75 kr.
Udvalg af pølser og paté med surt, syltet og grov sennep

BURGER 65 kr.
Med fritter

HOVEDRETTER

DESSERT & OST

RISTET BLOMKÅL (V)
Mandler, persille og ægte sauce med sennep
Tilkøb af dagens fangst til denne ret? + 75 kr.

RIS À L’AMANDE
Amarena-kirsebærsovs, polynesisk vanilje og ristede mandler

FREDERIKSBERGBURGER
180 gram hakket oksekød, cheddar, rødløgskompot,
icebergsalat og chipotlemayo

CHOKOLADEMOUSSE
Nøddekrokant og flødeskum
SUNDAE
Vaniljeis, karamel, ristede jordnødder og chokoladesovs

ANDECONFIT
Confiteret andelår, lun æblekompot, grønkål
og sauce med varme krydderier

OST
Kirks flødeost rørt med syltede valnødder, trøffelpuré og honning

BRAISERET OKSE PÅ BEN
Cremet selleri, råsyltede tyttebær og ristede valnødder

Det praktiske…

1.] vi sørger for god vin & mad i pæne omgivelser
vi fortæller ikke lange historier om maden & kender ikke nødvendigvis

RIB EYE + 150 kr.
300 gram ribeye, ristet grønkål, vesterhavsost og sauce bordelaise

[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!

ANDECONFIT 65 kr.
Med knuste kartofler
RIB EYE 125 kr.
150 gram bøf med fritter

MØRBRAD + 175 kr.
250 gram mørbrad, sauce bearnaise, sprøde fritter og grøn salat

[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.

BØRNEMENU

OKSETATAR
Rørt oksetatar med cognac, radicchiosalat og pebermayo

MADKLUBBENS MANIFEST

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.

#madklubbenfrederiksberg
@madklubben

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.

TILBEHØR
Forkæl hovedretten med lækkert tilbehør
- til dig selv eller til deling.

35 kr. pr. stk.
KNUSTE KARTOFLER med persille, sort peber og smør
STEGTE JORDSKOKKER med “gammelknas”-ost og karse
HOVEDSALAT med mormordressing og purløg
SPRØDE FRITTER uden dikkedarer

madklubben
frederiksberg

