Bestil hentselv takeaway

7788 0000

BISTRO
NørregAde 6
8300 odder

Aften
Menu:

buRGER

+

tILbEHØR

BurGer
#1 muH!

Klassisk burger med grillet nordjysk oksebøf, syltet agurk, aioli, homemade ketchup
og sød sennep, løg og salat

#2 muH!

85.-

(ekstra bøf +25.-)

Grillet nordjysk oksebøf med bløde løg,
bearnaisemayo, BBQ sauce, sojastegte
svampe, syltet agurk og salat

#3 ØF!

85.-

Spicy barbecue økogris, kålsalat, syltet rødbede, sennep, BBQ sauce og salat

#4 SæSoN ØF!

95.-

(til og med d. 25 februar)

Langtidsbraiseret og grillet svinebryst med
sursød chutney af ananas, syltet agurk.
Chili-mayo og friske urter

dIp

85.-

Grillet lår af majskylling, karamelliseret løg,
grønne tomater, BBQ sauce, aioli og salat

SæSoN-pLaNtEbØF

+40.-

GRILLEt LåR aF GRåStEN-KyLLING
mEd pESto

veGGie?

Alle burgers kan fås veganske med
vores hjemmelavede sæson-plantebøf,
glutenfri bolle og veggieaioli

daaL-GRØd

85.-

Indisk inspireret vegetar-ret: Røde linser,
tomat, skalotteløg, chili og masser af
krydderier. Serveret med øko-cremefraiche, ristede kerner og grillet brød

ØK0 KaRtoFLER

StEGtE

Gvb KåLSaLat

m. RoSINER oG KERNER

SpRØdE LØGRINGE

I ØLbattER

baCoN

12.-

ØKo-oSt

12.-

LØGRINGE

12.-

ØKo-SpEjLæG

12.-

væLG 3 [anbefalet]

30.-

FRa EN FRI GRIS
GoudaN FRa NatuRmæLK

50.- SpaRE RIbS

+35.-

tILbEHØR 25.-

ØKo-KaRtFoLER, SmØR & uRtER

vI StEGER voRES
bØFFER mEdIum

12.-

bbQ SauCE
KEtCHup
SauCE tataR
HvIdLØGSmayo
CHILI-mayo
bEaRNaISE-mayo
vEGaN-mayo

85/109.- ØKo-IS pr. variant

KoKKENS
SmovSEGRydE

98.-

Langtidstilberedt øko-svinemørbrad i cremet
flødesovs med paprika. Danmarksmesterens
mini pølser, svampe og hjemmelavet økobacon. Serveres med stegte øko-kartofler

25.-

FRa Ny LuNdGåRd ISmEjERI.

Serveres i bæger. Vælg imellem:

KIRSEbæR

SoRbEt

HINdbæR

SoRbEt

HaSSELNØd

FLØdEIS

LaKRIdS

FLØdEIS

CHoKoLadE

FLØdEIS

HavtoRN

FLØdEIS

tRIFLI á la Gvb

30.-

daGENS KaGE

20.-

Frisk frugt fra Karensminde, knas & creme
med frisk vanilje

Fisk
FISKEFINGRE

dIp

Dessert

Årstidens friske salater, sprøde løg-croutons vI aNbEFaLER EN dIp HERtIL
og høvlet grønt, vinaigrette og lækkerier fra Saftige langtidsbraiserede ribben. Grillet i
GV’s syltekrukker
vores egen BBQ-sauce med honning.
Serveres med stegte øko kartofler

KyLLING

#4 SæSoNbuRGER +10.-

GRatINEREt
KaRtoFFELmoS

Gris

salat

109.-

=

GLutENFRI boLLE + 10.-

85.- #5 KyKKELIKy!

(ekstra bøf +25.-)

måLtIdSSaLat

+

85.-

Hjemmelavede ”fiskefingre” af rødspætte
i vores egen øko-rasp. Serveres med økokartofler og grov remoulade

ØKo-vaNILjEIS

FRa Ny LuNdGåRd ISmEjERI

+ 15.-

