Saltet laks med estragoncreme, glaskål, bulls blood-salat og ristede
græskarkerner

U

PIRER
INS

V: Chevre chaud med gratineret gedeost, sprøde salater, ristede
græskarkerner og sennepsvinaigrette
HOVEDRET

BBQ-glaserede revelsben (2 / pers.)
V: BBQ-ristet blomkål og kikærter med rosmarin og citron
Lun perlebygsalat med svampe, græskar og grønkål
Stegte rodfrugter, syltet perleløg og urtecreme
Grønne bønner med malt og rød mælde
SPREAD

Æblesmør smagt til med sennep og cognac
BRØD

Surdejsbrød
OST (kun til kunder med 3 serveringer)
Vesterhavsost med stikkelsbærkompot og knækbrød

Gluten

Mælk

Nødder

ALT DET BEDSTE DU KENDER FRA MADKLUBBENS RESTAURANTER.
To eller tre serveringer | Altid hovedret + kombinationen af en forret, mellemret, snacks, dessert eller drikkevare.
Har du yderligere spørgsmål til allergener, kan du kontakte os på +45 78 74 65 06.
Vi tager glædeligt imod feedback på frokost@madklubben.dk.

AF
ET

FORRET

MEN

Mandag d. 26. september

Græskar med grønne linser, grønkål, tranebær, feta, græskarkerner og
tahin- og yoghurtdressing

U

PIRER
INS

MELLEMRET (kun til kunder med 3 serveringer)

Kikærter med pastinak, oliven, soltørrede tomater, syltede sennepskorn,
rucola og piment d’espelette-dressing
HOVEDRET

Ramsløgspølser og skefrikadeller (2 pølser og

skefrikadeller / pers.)

V: Vegetariske pølser og fala er (2 pølser og fala

er / pers.)

Trøffelmayonnaise, sesam-labneh og remoulade
Grillede svampe med skalotteløg og sherry
Couscoussalat med peberfrugt, agurk, tomat, rødløg og basilikum
SPREAD

Hummus
BRØD

Focaccia
UGENS FORFRISKNING
Lemonade

Gluten

Mælk

Nødder

ALT DET BEDSTE DU KENDER FRA MADKLUBBENS RESTAURANTER.
To eller tre serveringer | Altid hovedret + kombinationen af en forret, mellemret, snacks, dessert eller drikkevare.
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Har du yderligere spørgsmål til allergener, kan du kontakte os på +45 78 74 65 06.
Vi tager glædeligt imod feedback på frokost@madklubben.dk.

AF
ET

FORRET

MEN

Tirsdag d. 27. september

Onsdag d. 28. september
SNACKS

Namkeen krydret med ajwainfrø og jomfru i det grønne
HOVEDRET

Butter chicken
V: Butter halloumi
Basmatiris smagt til med aromatisk kardemomme
Koriander og ristede mandler
Stegt broccoli med mandler og yoghurt
Aloo Gobi med karto er, blomkål og varme krydderier
BRØD

Fladbrød
FORFRISKNING (kun til kunder med 3 serveringer)
Ananas-lassi med yoghurt og safran

Gluten

Mælk

Nødder

ALT DET BEDSTE DU KENDER FRA MADKLUBBENS RESTAURANTER.
To eller tre serveringer | Altid hovedret + kombinationen af en forret, mellemret, snacks, dessert eller drikkevare.

fl

Har du yderligere spørgsmål til allergener, kan du kontakte os på +45 78 74 65 06.
Vi tager glædeligt imod feedback på frokost@madklubben.dk.

Oksetatar med rødbeder, estragon, sprød kartoffel, peberrod og solbær

U

PIRER
INS

V: Løgtærte med hengemte tomater og ost
HOVEDRET

Dampet kulmule med palmekål, jordskokker og muslinge- og vadouvansauce
V: Svamperisotto med hvidvin, palmekål og parmesanost
Knuste karto er med smør og krydderurter
Dampet rød spidskål med estragon og skalotteløgsvinaigrette
Grøn salat med sennepsvinaigrette
SPREAD

Pisket urtesmør
BRØD

Fladbrød
DESSERT
Klubbens æblekage med kanel, øde og makroner

Gluten

Mælk

Nødder

ALT DET BEDSTE DU KENDER FRA MADKLUBBENS RESTAURANTER.
To eller tre serveringer | Altid hovedret + kombinationen af en forret, mellemret, snacks, dessert eller drikkevare.
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Har du yderligere spørgsmål til allergener, kan du kontakte os på +45 78 74 65 06.
Vi tager glædeligt imod feedback på frokost@madklubben.dk.

AF
ET

FORRET (kun til kunder med 3 serveringer)

MEN

Torsdag d. 29. september

Fredag d. 30. september
SMØRREBRØD

Flødestuvet svinemørbrad, bløde løg, champignoner og ristet franskbrød
V: Svampe a la creme og ristet franskbrød
Roastbeef med remoulade, peberrod, agurkesalat og ristet løg
Urtetilsmagt ødeost med avocado, rødløg, agurk og spirer og brøndkarse
Hummus med sprøde sorte oliven, søde kartoffelchips og kinarose
Egebladesalat
BRØD

Skiveskåret rugbrød
SPREAD

Øko smør

Gluten

Mælk

Nødder

ALT DET BEDSTE DU KENDER FRA MADKLUBBENS RESTAURANTER.
To eller tre serveringer | Altid hovedret + kombinationen af en forret, mellemret, snacks, dessert eller drikkevare.
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Har du yderligere spørgsmål til allergener, kan du kontakte os på +45 78 74 65 06.
Vi tager glædeligt imod feedback på frokost@madklubben.dk.

