❋ = vegetarisk
❤ = vegansk

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

Foccacia ❤

Gravet laks fra Kvarøy,
[antibiotika-fri & GMO-fri]
med dild og rævesovs

Økologisk smør ❋

Stegte sild

Salat på rødkål og grønkål med tranebær ❤

Karrysild

Klassisk mormorsalat ❋

Fiskefrikadeller af Fiskerikajens fars
lavet på dansk torsk

Waldorfsalat med valnødder ❋

Flæskesteg af frilandsgris

Belugalinser med syltede rødløg & endive ❤

Perlebygsrisotto med butternut squash ❋

Limabønne-salat med abrikoser, skalotteløg
& purløg i rosmarin-vinaigrette ❤

BBQ Ribs

Rugbrød ❋

Sweet-potatoe m. korriander ❤
Rødbeder med feta og persille ❋
Bulgursalat med tørret frugt, mandler og
safran ❤
Fritter, tykke, gyldne & sprøde ❤

Frilandskylling fra Løgismose
Confiteret Andelår
Slagter Gert’s Medisterpølse
af frilandsgris
Svinekæber med æble og ahornsirup
Økologisk tzatziki ❋

Bagte græskar med timian og hvidløg ❤

Økologisk hummus ❤

Falafel ❤

Pesto lavet af grønne ærter, mynte
& citron ❤

Saltbagt knoldselleri med hasselnødder ❤
Lun Rødkål med appelsin ❤
Gulerødder m. honning, lemon og oliven olie
❤

Harissa mayonnaise ❋
Hjemmelavet remoulade ❋

Æggekage med ristede svampe ❋
Økologisk softice fra Hansens Ismejeri ❋
Risalamande ❋
Vegansk dessert? Spørg vores kokke ❤
Chokoladsovs ❋
Kirsebærsovs ❤
Dulce de leche ❋
Karamel Valrohna chokoladekugler ❋
Mørk Valrohna chokoladekugler ❋

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!

