[3 retter fra 200 kr. ]
1 ret 100 kr.
2 retter 150 kr.
3 retter 200 kr.
vær opmærksom på tillæg på enkelte retter

forretter
Dagens forret
Spørg din tjener om indhold og pris-tillæg

Grønne ærter (v)
Kølig suppe med prosecco, creme fraiche,
nye ærter og friteret brød

Rørt tatar
Salat, vinaigrette og sprødt rugbrød

ost
hovedretter

6 mdr. Comté
Rabarberkompot og smørristet rugbrød

+ 25 kr.

Kalvefrikassé
Sprængt kalvebryst med nye løg,
ærter, karotter og peberrod

Burger
180g hakket oksebøf, cheddar,
chipotle-mayo, rødløg, tomat-relish,
syltede agurker og hovedsalat

Rib Eye 300 g + 150 kr.
Rib eye af kornfodret kvæg fra Uruguay
med grillede forårsløg, Vesterhavsost og sauce gastrique
(steges medium/rare)

Mørbrad 250 g + 175 kr.

desserter
Sundae
Jordbærflødeis, marengs, rødgrød og flødeskum

Chokolademousse
Creme fraiche, chokoladecrumble og kakaonibs

Hindbærsorbet
Hindbær, rød syre, marengs og crème anglaise

Grøn salat, fritter og sauce bearnaise

Laks + 25 kr.
Rygeost, agurk, dild og radise

(steges medium/rare)

Spidskål
Grillet spidskål med muslingesauce, saltet citron,

Grillet tun + 50 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.
[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!

Avocado, friséesalat, spinat, koriander,
grillet lime og soya/sesamdressing

børnemenu
Kalvefrikassé & Knuste Kartofler
eller

Rib Eye 150 g & Fritter
eller

Burger & Fritter
Dagens fisk
Spørg din tjener om dagens fangst og pris-tillæg

●●
husk tilbehør til hovedretten!
Fritter
Knuste smørkartofler med løvstikke
Grøn salat med vinaigrette
Grillet broccoli vendt i soya, lime og brunet smør

Pr. stk. 35 kr.

serveres i 1/2 størrelse og naturligvis til 1/2 pris

[[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.

vi tager forbehold for ændringer på menuen
#madklubbenfrederiksberg

@madklubben

