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Menukort
Sommersæson 2019

Birdies Smørrebrød		

pr. stk

kr. 25,-

Se vores montre med dagens udvalg					

					

Æggekage					kr. 79,Klassisk bagt med håndskåret bacon og tomat
Hertil purløg, rugbrød, rødbede og sennep

Se vores tavle for øvrige retter

Stjernekaster					kr. 89,2 stegte rødspættefiletter på lyst brød med rejer, asparges og
Birdies hjemmelavede Thousand Island dressing

Birdies Sandwich				kr. 45,Stor sandwich - til banen eller restauranten
Se tavlen for udvalg

Mild ost på lyst brød			

kr. 25,-

Gammel ost på rugbrød			

kr. 35,-

Mild Danbo, der ikke fornærmer ganen
Serveres på lyst brød med tilbehør.

Birdies gammelost med attitude
Serveres på rugbrød med sky og rå løg

Menukort
Sommersæson 2019

Dagens ret - se tavlen		

kr. 89,-

Birdies lækre deller				

kr. 79,-

En god hverdagsret, lavet fra bunden og tilpasset årstiden
Serveres mandag - fredag

2 store, lune frikadeller med kold kartoffelsalat

Pariserbøf					kr. 119,200 gram klassisk pariserbøf med æggeblomme, peberrod, kapers,
rødbede, pickles og rå løg

Birdies salat					kr. 55,-

Lækker, frisk salat - masser af grønt & sprødt med husets dressing

				Med kylling

+ kr. 25,-

Birdies Golfgryde

Lavet med svinemørbrad, bacon, pølser, champignon og cremet
tomatsauce - serveret med ris eller pommes frites

kr. 89,-

Birdies Burger					kr. 99,med bacon, agurksalat, tomat og salat

				Med fritter

+ kr. 20,-

Se også vores selskabskort
Her finder du forslag til dit næste arrangement. Vi har stor
erfaring med alt fra bryllupper, runde fødselsdage & konfirmationer
til firmaevents og -fester.

Drikkevarer
Kaffe						kr. 15,Specialkaffe					kr. 30,Cappucino, Café latte

Varm kakao med flødeskum		
kr. 25,Vand						kr. 20,Fadøl
Pilsner og Classic
			Almindelig		kr. 40,			Lille				kr. 25,Special Fadøl		
			Almindelig		kr. 50,			Lille				kr. 35,Husets gode vin - hvid, rosé eller rød
			Glas				kr. 35,			Flaske			kr. 180,Husets lidt bedre vin - hvid eller rød
			Glas				kr. 50,			Flaske			kr. 245,Fernet Branca					kr. 30,Snaps						kr. 35,Baileys						kr. 35,Gin & Tonic, Irish Coffee		
kr. 60,-

Dagens ret
Både til familier og visiterede ældre.
Aftal en ordning med os,
vi leverer i hele Roskilde.
Vi hjælper også nemt og hurtigt med
papirarbejdet til visiterede.

Fest
Vi leverer mad til alle lejligheder
ud af huset hele året.
Spørg efter vores selskabskort.

Frokostordning
til dit firma
Vi leverer til både store og små og har
nogle rigtig gode frokostløsninger.
Tag en uforpligtende snak med os om
ønsker og muligheder.
Restaurant Birdie
Roskilde Golf Klub
Margrethehåbsvej 116
4000 Roskilde
Tlf.: 9155 9961
Mail: peter@restaurantbirdie.dk

Velbekomme
Restaurant Birdie er åben for alle,
hvadenten du spiller golf eller ej.
Vi håber, at du finder det,
du kan lide på menukortet.
Menukortet skifter lidt
i løbet af året og der vil
være dagens ret mandag - fredag.
På den måde sikrer vi, at der altid er
plads til det glædelige gensyn og den
glædelige overraskelse.

