bestil hentselv takeaway

7788 0000

BISTRO
Nørregade 6
8300 odder

Aften
MENU:

burger

+

+

Tilbehør

Burger
(ekstra bøf +10.-)

Guldrummets øko-gris som pulled pork.
Klassisk coleslaw, syltede øko-agurker.
Røget BBQ-sauce og hjemmekogt sennep

85.- CHICK N’ CHUTNEY	

DEN KLASSISKE

(ekstra bøf +25.-)

160 g grillet bøf af saftig nordjysk kvæg.
Frisk salat, syltede øko-agurker, rå løg.
Hvidløgsmayo, ketchup og sød sennep

ASIAN SENSATION

85.-

160 g grillet bøf at saftig nordjysk kvæg.
Kimchi med urter, bløde løg med sherry og
stegte svampe. Asian mayo, hoisin sauce og
peanut knas

MOTHER
NATURE
SOMMERKULLER
BY
CHOICE
BY FACEBOOK
Bente Sørensen

85.-

95.-

(TIL OG
(til
og MED
med19/8)
8/7)

Grillet squash
& humusmed
med grønne
citron SamsøPulled
chicken-burger
Øl-panerede
løgringe,
rødafpesto
asparges,
peanuts,
slaw
nye spidskål,
danske
gulerødder
og peberfrugt-mayo
Syltet peberfrugt
& ristede
mandler

85.-

Rokkedahl kylling i sprød majspanade og økorasp. Ananas/mangochutney, syltede økoagurker. Chilimayonnaise og friske ærteskud

Løgringe

12.-

øko-spejlæg

12.-

Vælg 3 [anbefalet]

30.-

Goudan Fra Naturmælk

GRIS

Salat

MÅLTIDSSALAT	55.- Spare ribs	

Majspaneret inderfilet
fra Rokkedahl

SÆSON-PLANTEBØF

med pesto

+40.-

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
Nye danske
kartofler
urtepesto
IM.
ØLBATTER

Sprøde løgringe

i ølbatter

12.-

ketchup
vegan-Mayo
BBQ sauce
Asian Mayo
HvidløgsMayo Chili-mayo
RØD PESTO
peberfrugt-mayo
Vi steger vores bøffer medium

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	+35.-

ØKO Fritter

Med GV’s urtekrydderi

øko-bacon	12.12.-

#4 Sæsonburger
MOTHER
NATURE +10.-

Tilbehør	 25.-

Fra en fri gris

Øko-ost

109.-

=

Glutenfri bolle + 10.-

EN HÅNDHOLDT SAG 50.- SMOKEY TEXAS

90 g grillet bøf af saftig nordjysk kvæg.
Syltet øko-agurk og rå rødløg.
Hjemmelavet ketchup og sennep

dip

85.-

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

øko-vaniljeis

fra Ny Lundgård Ismejeri

+ 15.-

