❋ = vegetarisk
❤ = vegansk

Foccacia ❋

Har du allergi? Spørg kokken, som
guider dig sikkert gennem
tag-selv-bordet.

Økologisk smør ❋

Saltet & marineret laks fra Kvarøy,
[antibiotika-fri & GMO-fri]
med agurk & lime

Nudelsalat med grillet broccoli, soya, ristet
sesam, chili & lime ❤

Økologisk falafel lavet på edamamebønner ❤

Fintsnittet rødkål med plukket grønkål, chili,
koriander, kimchi-vinaigrette
& saltede mandler ❤
Økologisk bønnesalat med ristede
gulerødder, babyspinat & syltet rødløg ❤
Perle-couscous med grillet peberfrugt,
dadler, chili, krydderurter & granatæble ❤

Oksesteg, cuvette
Citrusmarineret kylling fra Løgismose
Confiteret svineskank
Håndlavede pølser med grønkål
fra Slagter Gert Nielsen
Økologisk andesteg med hjemmelavet rødkål

Cæsarsalat, hjertesalat, croutoner,
parmesan, cæsardressing, rødløg & ansjoser

Svinekæber af frilandsgris i BBQ-sauce

Økologiske rødbeder med fetaost, basilikum,
balsamico & olivenolie ❋

Meatballs af kalv- & svinekød med
tomatsauce & gremolata

Biodynamisk mozzarella fra familiemejeriet
La Treccia i Rødovre med basilikum,
olivenolie, sort peber & flagesalt ❋

Økologisk tzatziki ❋
Økologisk hummus ❤

Gratineret blomkål ❋

Pesto lavet af ærter, mynte & citron ❤

Grillede zucchini & peberfrugter med
bønnepuré ❤

Harissa mayonnaise ❋

Gule beder, perlebyg & sorte bønner ❤

Hjemmelavet remoulade ❋

Økologisk, saltbagt selleri & granatæble ❤

CLUB SAUCE på kyllingefond, sherry,
rødvin & fløde

Cremet perlebygotto med knoldselleri
& hasselnødder❋

Økologisk softice fra Hansens Ismejeri ❋

Fritter, tykke, gyldne & sprøde ❤

Æble “crumble” ❋

Økologiske søde kartofler med lime
& koriander❋

Vegansk dessert? Spørg vores kokke ❤

Trøffelflødekartofler ❋
Fiskefrikadeller af Fiskerikajens fars
lavet på dansk torsk

Chokoladesovs ❋
Bærsovs ❤
Saltet dulce de leche ❋
M&M’s ❋
Daim ❋
Svesker i portvin❤
Makroner ❋
Frysetørret hindbær ❋

Kære gæst, velkommen til
FOOD CLUB. Vi har lavet
denne madliste, så du er godt
klædt på til at spise løs.
Vær opmærksom på, at
udvalget er dynamisk, og vi
derfor ikke kan garantere, at
alle elementer altid er at
finde på tag-selv-bordet.

/foodclubcopenhagen

@foodclubcph
#foodclubcph

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.

Du forsyner dig selv med
drikkevarer og mad, vi har
lavet afrydningsstationer til
brugt service.
Tak for din hjælp!

