❋ = vegetarisk
❤ = vegansk

Food Clubs hjemmebagte brød ❋
Økologisk smør ❋
Fintsnittet rødkål med plukket grønkål, chili,
koriander, kimchi-vinagrette & saltede
mandler❤
Økologisk bulgursalat med pak choi, tørret
frugt, mandler, persille og marockansk
vinaigrette❤

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

Fiskefrikadeller af Fiskerikajens fars
lavet på dansk torsk
Saltet laks fra Kvarøy,
[antibiotika-fri & GMO-fri]
med agurk & lime
Økologisk falafel lavet på edamamebønner ❤
Oksesteg, cuvette af kornfodret kvæg
Helstegt kylling fra Løgismose.

Bombay-Salat med karrydressing, koriander
og cashewnødder❤

Grillede pølser fra slagter Gert Nielsen

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

Lam “Tagine” - Marockansk inspireret
lammegryde

Økologiske rødbeder med ribsvinaigrette ❋

Ristet svinebryst

Salat på ristet blomkål med urtesauce❋

Økologisk tzatziki ❋

Cous cous med blå kartofler, bønner, grillet
peber og grapefrugt

Økologisk hummus ❤

Asiatisk kyllingesalat med daikon,
gulerødder, kålrabi og asiatisk dressing
Saltbagt selleri med hasselnødder og dildolie
❤
Økologiske, ristede jordskokker med
timian & hvidløgsolie ❤
Ristede kartofler med rosmarin og hvidløg ❋
Fritter, tykke, gyldne & sprøde ❤

Pesto lavet af ærter, mynte & citron ❤
Hjemmelavet mayo ❋
Hjemmelavet remoulade ❋
CLUB SAUCE på kyllingefond, sherry,
rødvin & fløde
Økologisk æblecrumble med ristet havre ❋
Økologisk softice fra Hansens Ismejeri ❋
Chokoladesovs ❋
Bærsovs ❤
Saltet dulce de leche ❋
3 slags chokoladekrymmel fra Valrhona ❋
Romsyltet ananas ❤

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
f inde på tag-selv-bordet.

/foodclubcopenhagen

@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.

