❋ = vegetarisk
❤ = vegansk

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

Foccacia ❋

Fiskefrikadeller af Fiskerikajens fars
lavet på dansk torsk

Økologisk smør ❋

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

Perlebygsalat med grønne bønner,
romainesalat, dijon-vinaigrette & frisk
rabarber ❤
Fintsnittet rødkål med chili, koriander,
kimchi-vinaigrette & saltede mandler ❋
Perle-couscous med grillet peberfrugt,
dadler, chili, krydderurter & granatæble ❤
Cremet kartoffelsalat med selleri, purløg,
persille, creme fraiche & mayonnaise ❋
Linsesalat med syltede rødløg & soltørrede
tomater ❤
Sommermix af cantaloupe-, galia- &
honning-melon ❤
Ovnstegt broccoli med røget paprika &
saltede mandler ❤
“Insalata caprese" med mozzarella, tomater,
basilikum, toppet med salt & peber ❋
Cæsarsalat: Romainesalat, croutoner,
parmesan, Cæsar-dressing, rødløg &
ansjoser

Frilandskylling fra Løgismose
Økologisk falafel lavet på edamamebønner ❤
Oksesteg, cuvette
“Shephard’s Pie” tilberedt med oksehaler,
okseragout & grøntsager, toppet med
kartoffel-puré
Indisk-inspirerede ribs med karry-sauce
Hotwings i sur & sød chili-sauce,
drysset med sesamfrø & forårsløg
Svinekæber i BBQ-sauce
Håndlavede pølser fra slagter Gert Nielsen
Økologisk tzatziki ❋
Økologisk hummus ❤
Pesto lavet af grønne ærter, mynte
& citron ❤
Harissa mayonnaise ❋

Limabønne-salat med nektarin, skalotteløg &
purløg i rosmarin-vinaigrette

Hjemmelavet remoulade ❋

Knuste kartofler med olivenolie, citronsaft &
finhakket løvstikke ❤

CLUB SAUCE på kyllingefond, sherry,
rødvin & fløde

Grillede forårsløg drysset med feta, persille
& vinaigrette af citron & olivenolie ❋

Økologisk softice fra Hansens Ismejeri ❋

Salat af pappardelle-pasta, cremet svampevinaigrette, stegte svampe & ruccola ❋
Tærte med porre, broccoli & cheddar ❋
Kartoffel-bønnesalat med rødløg, sorte
bønner, radiser & Dijon-vinaigrette ❤
Fritter, tykke, gyldne & sprøde ❤

Rabarber & æble “crumble” ❋
Vegansk dessert? Spørg vores kokke ❤
Romsyltet ananas ❤
Chokoladsovs ❋
Bærsovs ❤
Daim ❋
M&M’s

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!

