❋ = vegetarisk
❤ = vegansk

Food Clubs hjemmebagte brød ❤
Økologisk smør ❋
Snittede gulerødder med selleri, spinat &
chili/lime dressing ❋
Rød Quinoasalat med fennikel, sukkerærter
aubergine & basilikumsvinaigrette ❋
Cæsarsalat, hjertesalat, croutoner,
parmesan, rødløg & ansjoser vendt i
Cæsardressing
Økologiske rødbeder med feta &
tranebær-vinaigrette ❋
Perlebyg-salat med mozzarella, baby-leaves,
snittet rabarber, radiser & rabarber-dressing
❋

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
Kålpølser fra Slagter Gert Nielsen
Økologisk falafel lavet på edamame-bønner ❤
Oksesteg af couvette
Dry rub-kyllingelår fra grillen
Grillet broccoli & asparges toppet med
parmesan ❋
BBQ-ribs fra Slagter Gert Nielsen
Økologisk tzatziki ❋

Food Club’s klassiske rødkålssalat❋

Økologisk hummus ❤

Grillet forårsgrønt med Kimchi sesamfrø ❤

Pesto lavet af ærter, mynte & citron ❤

Limabønnesalat med snittede friske pærer,
parmesan & citron/honning dressing❋

Hjemmelavet chili-mayo ❋
Hjemmelavet remoulade ❋

Klassisk dansk kartoffelsalat af nye kartofler
vendt i krydderurter & dressing❋

CLUB SAUCE på kyllingefond, sherry,
rødvin & fløde

Fritter - gyldne & sprøde ❤

Økologisk softice fra Hansens Ismejeri ❋

Hjemmelavet ‘Kylling Korma’ med ris

Æble- og rabarber crumble ❋

Vietnamesisk salat m. Kumqout-dressing❋

Chokoladesauce ❋
Saltet dulce de leche ❋

Børnemenu: gulerødder, agurker og
bladselleri ❤

3 slags chokoladekrymmel fra Valrhona ❋

Grillede artiskokker med urteolie ❤

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
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.

