bestil hentselv takeaway

7788 0000

BISTRO
Nørregade 6
8300 odder

Aften
Aften
MENU:
MenU:

burger
burger

+

Tilbehør
TilbeHør

bURGeR

++

(EKSTRA BØF +10.-)

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

Happy Joe

95.-

Bøfsandwich anno 2019. Nordjysk oksebøf
med sennep, syltet øko-rødbede og agurk,
friterede løg, hjemmekogt ketter, håndlavet
remo og brun sovs med peberfrugt

THai CHiCKeN

FACEBOOK CHOICE

85.-

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.-)

85.-

(TIL OG MED 7/4)

Dybstegt kylling fra Rokkedahl i sprød panade. Bønnespirer, grøn karry mayonnaise
og ristede jordnødder. Grillede grøntsager i
sur/sød chili sauce.

MÅlTidSSalaT

85.-

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

øKo-baCoN

12.-

øKo-oST

12.-

løgriNge

12.-

øKo-SpeJlÆg

12.-

VÆlg 3 [ANBEFALET]

30.-

Fra eN Fri griS

goudaN Fra NaTurMÆlK

55.- Spare ribS

MaJSpaNereT iNderFileT
Fra roKKedaHl

SÆSoN-plaNTebøF

Med peSTo

+35.-

+40.-

veGGie?

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

KoKoS & peaNuT Curry 85.Vegetarisk og vegansk karryret med
græskar, kikærter og lime.
Serveret med øko-ris

TilbeHør 25.øKo FriTTer

Med gV’S urTeKrydderi

øKo-bageKarToFFel

Med øKo SMør.

gVb KÅlSalaT

Med roSiNer og KerNer

oSTe-FriTTer M/ CHili

(FÅS IKKE SOM TAKE AWAY)

Sprøde løgriNge

KeTCHup

12.grøN Karry-Mayo
VegaN-Mayo

bbQ SauCe

CHili-Mayo

HVidløgSMayo

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 øko-bagekartoffel.

Fra Ny luNdgÅrd iSMeJeri.

25.-

Serveres i bæger. Vælg imellem:

HiNdbÆr

SorbeT

CiTroN

SorbeT

laKridS

FlødeiS

VaNilJe

FlødeiS

CHoKolade

FlødeiS

HaSSelNød

FlødeiS

TriFli á la gVb

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 øko-bagekartoffel.

KylliNg

Happy
Joe +10.Happy
Joe +10.-

i ølbaTTer

GRis

salat

109.= = 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 dip

30.-

Frisk frugt fra Karensminde, knas & creme
med frisk vanilje

85.-

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

dageNS Kage

Se deT lÆKre udValg i KølereN

