SANDWICHES
Store frisksmurte fuldkornsboller med salat
Her eller to-go

SMØRREBRØD

75,-

Skinke, ost, tomat
Kylling, bacon, karrydressing
Røget laksesalat, dild, rødløg

SMØRREBRØD - 39,Æg & tomat med mayo og purløg
Skinke med hjemmelavet italiensk salat
Leverpostej, hjemmesyltet surt og bacon

SALATER

Rullepølse med sky og rå løgringe
Ostemad på lyst brød med smør og grønt

SMØRREBRØD - 49,-

Sprød grøn salat med vinaigrettedressing
og vores hjemmebagte brød

69,-

Med vores egen skønne varmrøget laks

109,-

Caesarsalat med kylling, croutoner og
parmesanost

119,-

Marinerede sild, husets karrysalat og nykogte æg
Skinke, tomat og lunt, friskstegt spejlæg
Nykogte æg, håndpillede grønlandsrejer og mayo
Hønsesalat, god og hjemmelavet, på ristet brød med
stegte champignon og bacon
Dyrlægens Natmad - leverpostej med saltkød, sky
og løgringe
Roastbeef, remoulade, peberrod, husets egen
agurkesalat og hjemmeristet løg
Roastbeef med bløde løg og friskstegt spejlæg

DET ØVRIGE
LUKSUS PÅ BRØD
Gammelost på rugbrød - Sky, rå løg og mørk rom
65,-

Rørt tatar - Efter egen opskrift, serveret på salat
med sprødt tilbehør og brød
109,-

Cremet gorgonzola på ristet rugbrød med løg og
rå æggeblomme
69,-

Birdieburger - Bøf af hakket oksekød, vores egen
burgerdressing, løgrelish, chunky salsa, bacon
og salat
125,-

Smørstegt rødspættefilet - Lige fra panden med
remoulade og citron
69,Klassisk tatar - Hjemmelavet pickles, kapers, rå løg,
høvlet peberrod og pasteuriseret æggeblomme 89,Pariserbøf med klassisk tilbehør - Hakket oksekød
på smørstegt lyst brød med hjemmelavet pickles,
kapers, rødbede, rå løg, høvlet peberrod
og pasteuriseret æggeblomme
129,Stjernekaster med 2 smørstegte rødspættefileter
lige fra panden. Serveres med store håndpillede
grønlandsrejer, frisk asparges, citron og vores
egen Thousand Island dressing
139,-

Spørg os om allergener.
Fødevarestyrelsen anbefaler at hakket
kød gennemsteges.
Hvordan ønsker du dit kød stegt?

Dobbelt Birdieburger - 2 stk. bøf af hakket
oksekød, vores egen burgerdressing, løgrelish,
chunky salsa, bacon og salat
150,Birdies Kyllingeburger - Kyllingebryst, vores egen
burgerdressing, løgrelish og chunky salsa, bacon
og salat
119,Grove pommes frites med dyp, lille/stor.
Varme og sprøde
35,- / 49,Ekstra dyp - Salatmayo, remoulade, ketchup
eller køkkenets egen chilimayo

9,-

FADØL

VARME DRIKKE

FRA DE GODE HANER
Calsberg Pilsner eller Nordic Ale
0,25 liter
0,5 liter

31,46,-

Tuborg Classic
0,25 liter
0,5 liter

33,49,-

Carlsberg 1883 eller IPA
0,25 liter
0,5 liter

36,57,-

Grimbergen Double eller
Kronenbourg 1664 Blanc
0,33 liter
0,5 liter

43,59,-

SPECIALØL PÅ FLASKE

39,49,-

20,110,-

VIN - RØD, HVID, ROSÉ

HØR OGSÅ OM VORES ANDRE GODE VINE HÅNDPLUKKET AF VORES GODE VINLEVERANDØR
Glas, husets
Flaske, husets

Espresso / Dobbelt espresso

26,- / 32,-

Cappucino
Caffe Latte
Varm kakao med flødeskum

39,39,30,-

Sodavand, 0,5 liter
Kildevand, 0,5 liter
Isvand/vand, kande
Isvand/vand, glas

26,20,20,5,-

DIVERSE ALKOHOL

ØL PÅ DÅSE - KUN TIL BANE

Carlsberg Pilsner eller Tuborg Classic
6-pack Carlsberg Pilsner eller Tuborg Classic

16,- / 22,-

DIVERSE VAND

HØR OM VORES UDVALG
0,33 liter
0,5 liter

Alm. kaffe i kop / krus

49,199,-

Fernet Branca / div. bitter, 3,4 cl.
Rød Aalborg, 3 cl.
O.P. Anderson, 3 cl.
Linje Akvavit, 3 cl.

30,30,35,40,-

Irish coffee med 3 cl. whiskey

69,-

Alm. spiritus, 3 cl.
(Gin, vodka, rom, whiskey)

49,-

Spiritus fra den øvre hylde
(Hør om mærker)

Individuelle
priser

