
SMØRREBRØD: 

-Æg og rejer m/ mayonnaise, tomat og urter 
27,00 kr

-Æg og tomat m/ mayonnaise, tomat og urter 
26,00 kr

-Æggesalat m/tomat og urter 26,00 kr.

-1/2Avocado m/humus og æg 30,00 kr.

-Avocado og rejer 28,00 kr.

-Avocado og laks 28,00 kr.

-Varmrøget laks m/ wasabi creme, dild og wasabi 
ærter 28,00 kr.

-Varmrøget laks m/ dild creme og radiser 28,00 kr.

-Røget makrel m/ mayonnaise, rødløg og urter 
28,00 kr.

-Hjemmelavet Fiskefrikadelle m/ remoulade og 
citron 28,00 kr.

-Fiskefilet m/ remoulade og citron 35,00 kr.

-Fiskefilet m/ dildmayonnaise, rejer og citron 
37,00kr

-Æbleflæsk m/ stegt flæsk 27,00 kr.

-Kropølse m/ æbleflæsk 28,00 kr.

-Kropølse m/ æggesalat og purløg 28,00 kr.

-Flæskesteg m/ 3 slags kål 27,00 kr.

-Gammeldags rullepølse m/ sky, rødløg, stegte 
løg og peber mayonnaise 26,00 kr.

-Dyrlægens natmad m/ rødløg, stegte løg og 
pebermayonnaise 26,00 kr.

-Frikadelle m/ kartoffelsalat 26,00 kr.

-Frikadelle m/ rødbede salat 26,00 kr.

-Hjemmelavet wiener salat m/ drue agurk, rødløg 
og purløg 25,00 kr.

-Hjemmelavet skinkesalat m/ hjemmesyltet 
rødbede, rødløg og purløg 26,00 kr.

-Leverpostej m/ bacon, syltet svampe og surt 
26,00 kr.

--Kartoffel m/ mayonnaise, rødløg, stegte læg og 
purløg 25,00 kr.

-Sød kartoffel m/ chili mayonnaise, stegte løg og 
grønkål chips 25,00 kr.

-Tomat m/ pebermayonnaise, skalotteløg, karse 
og stegte løg 26,00kr

-Hønsesalat m/ trøffel, trøffel chips og urter 
26,00kr.

-Hønsesalat m/ karry og æble 26,00 kr.

-Hønsesalat m/ timian, æble og bacon 26,00 kr.

-Roastbeef m/ remoulade, peberrod, stegte løg 
og surt 27,00 kr.

-Roastbeef m/ estragon creme, stegte løg og 
syltet rødløg 27,00 kr.

-Oksebryst med peberrod og pickles 28,00 kr.

-Kalve pastrami m/ fløde peberrod, pickles og 
syltet rødløg 27,00 kr.

-Hakkebøf m/ estragon creme, bløde løg og 
stegte løg 35,00 kr.

Ring og bes1l på 31181133 eller kom ned 
i bu1kken, vi elsker at tale om mad og 
ideer. 

CITY 2 

Cityringen 4, Staderne 



2630 Tåstrup 

GOURMET STYKKER: 

-Hjemmelavet karrysild m/ karry salat, æble, løg 
og kapers 49,00 kr.

-Hjemmelavet tomatsild m/ pisket cremefraiche, 
bagte cherrytomater, skalotteløg og karse 49,00 
kr.

-Gammeldags modnet sild m/ æg, løg og kapers 
49,00kr

-Æg og rejer deluxe; økologiske æg, håndpillet 
rejer, hjemmelavet dild mayonnaise, kaviar, tomat 
og urter 49,00 kr.

-Håndpillet rejemad på oldemor brød m/ citron, 
mayonnaise, urter og citron 65,00 kr. 

-Hjemmelavet skaldyrsalat m/ krabbe, 
krebsehaler, rejer og asparges 56,00 kr.

-Hjemmelavet laksesalat m/ varmrøget laks, 
koldrøget laks, hvidvinsdampet laks og asparges i 
en cremet dild creme 56,00 kr.

-Koldrøget halehængt laks m/ dild creme, røræg 
og urter 52,00 kr.

-Laks royal m/ wasabi crème, granny smith æble, 
dild, frisé og knuste wasabiærter. 57,00 kr

-Panko paneret rødspættefilet m/ hjemmelavet 
remoulade, brændt citron og urter 54,00 kr.

--Hjemmelavet fiskefrikadeller m/ tatarsauce, 
kapers, citron, tomat og dild 49,00 kr.

-Fish´n chips m/ ærtepure, dildmayonnaise, syltet 
rødløg, citron, dild og eddike sne 58,00 kr. 

-Rørt tatar af okse inderlår. Rørt m/ urter, 
skalotteløg, dijonsennep, og estragoneddike. 
Toppet med estragon creme, chips, syltet rødløg 
og urter 58,00 kr.

-”Klassisk ” tatar m/ rødbede pickles, høvlet 
peberrod, kapers og rå æggeblomme 58,00 kr.

-Grillet culotte m/ timian crème, sprøde chips, 
grillet løg og svampe 52,00 kr. 

-Hjemmelavet roastbeef m/ estragon creme, løg 
marmelade, syltet rødløg, stegte løg, agurkesalat 
og urter. 52,00 kr.

-Hjemmelavet roastbeef m/ trøffelcreme, syltet 
svampe, grillet løg, stegte løg og urter 52,00 kr.

-Hjemmelavet roastbeef m/ hjemmelavet 
remoulade, peberrod, agurkesalat og stegte løg 
52,00 kr.

-Stor hakkebøf m/ bearnaise crème, stegte løg, 
løg marmelade, stegte løg, syltet løg og 
agurkesalat 55,00 kr. 



-Dyrelægens deluxe natmad m/ trøffelcreme, 
stegte løg, syltet svampe, rødløg og sky 48,00 kr.

-Svinemørbrad m/svampe creme, syltet løg, syltet 
svampe, bacon og urter 52,00kr

-Frikadelle m/ rødbedesalat, kartoffelsalat og urter 
45,00 kr.

-Hjemmelavet skinkesalat m/ sprød parmaskinke, 
hjemmesyltet rødbede og urter 45,00 kr.

-Grambogård Flæskesteg m/ asiatisk inspireret 
coleslaw, hjemmelavet rødkål, agurkesalat og 
urter 48,00 kr.

-Hjemmelavet hønsesalat m/ trøffel, bacon, syltet 
svampe, trøffel chips og timian 53,00 kr.

-Sød kartoffel m/ hot kylling karrysalat, 
mangochutney, forårsløg, grønkål chips og urter 
52,00kr

-Sød kartoffel m/ chili mayonnaise, stegte løg, 
grønkål chips og frisé 42,00 kr.

-Kartoffel m/ hjemmelavet bacon mayonnaise, 
skalotteløg, purløg, stegte løg og urter 42,00 kr.

-Kartoffel m/ trøffel mayonnaise, trøffelchips, 
rødløg, stegte løg og urter 42,00 kr.

-Avocado m/ hjemmelavet humus, grillet 
grøntsager, rødløg og urter 52,00 kr.

-Avocado og tomat m/ peber creme, stegte løg, 
rødløg og karse. 45,00 kr.

Alle vores gourmet stykker kan laves på 
glutenfrit rugbrød. Vi laver også 100% 
veganske smørrebrød og gourmet stykker 

Glutenfrit 8 kr. i 1llæg 

Vegansk prissæUes ved bes1lling. 

Vi levere 1l både store og små selskaber, 
vi laver 1l store og små fester, samt firma 
frokost aWaler. Vi laver in1me middage 
med 6-12-reUers menuer, og privat kok. 

Vi hjælper med catering 1l alle former for 
fest og høj1der. 

Ring og bes1l på 31181133 eller kom ned 
i bu1kken, vi elsker at tale om mad og 
ideer. 

CITY 2 

Cityringen 4, Staderne 

2630 Tåstrup 

Vi glæders os ,l en god mad 
snak! 


