
 

LUKSUS  
GOURMET STYKKER: 
SILD: 

-Toma'seret Chris'ansø sild, peberrod, cremefraiche, 
tomat, rødløg og karse 56,00kr. 

-Hjemmelavet dild sild, æg, dild creme, rødbede frit, 
skalo>eløg og urter 56,00kr. 

-Panko paneret friteret sild, hjemmelavet 
kartoffelsalat med grov sennep, radiser, rødløg, relish, 
og urter 58,00kr. 

FISK OG SKALDYR: 

-Økologiske æg, håndpillet rejer, hjemmelavet citron 
mayonnaise, kaviar, tomat og urter 58,00 kr. 

-Håndpillet rejemad på sødmælks franskbrød m/ 
citronmayonnaise, urter og citron 68,00 kr. (indgår 
ikke i 'lbud) 

-Hjemmelavet varmrøget laksesalat med fennikel, 
toppet med rodfrugt chips, purløg, og urter 56,00kr. 

-Færøsk koldrøget halehængt laks, avokado, 
hjemmelavet dildmayonnaise, æg, rug knas og urter 
60,00kr. 

-Panko paneret rødspæ>e, hjemmelavet remoulade, 
fennikel cruideté, citron, tomat og urter 58,00 kr. 

-Panko paneret rødspæ>e m/ chilimayonnaise, dild 
mayonnaise, håndpillet rejer, caviar, citron, tomat og 
urter 68,00kr. (indgår ikke i Albud) 

VEGETAR: 

-Økologisk æg med hjemmelavet chili mayo, purløg, 
tomat relishsyltet rødløg og sprøde rodfrugt chips 
56,00kr. 

-Kartofler-Trøffel, hjemmelavet trøffel mayonnaise m. 
Purløg, skalo>eløg, trøffel chips, sprøde hjemmelavet 
ristet løg og urter 56,00kr. 

-Falafel, hjemmelavet chili mayonnaise, avokado, 
syltet rødløg, gulerods frit og karse 56,00kr. 

-Avokado, hy>eost, mandel -pesto rugchips, rødløg og 
urte mix 59,00kr. 

-Sød kartoffel, avocado creme, chili mayonnaise, 
hjemmesyltet jalapeno, skalo>eløg, friteret kål og 
sprøde løg 56,00kr. 

KØD OG FJERKRÆ: 

-Rørt Tatar af okse inderlår. Rørt med nordiske urter, 
skalo>eløg, dijon og peberrod, toppet med mild 
wasabi creme, syltet rødløg, blåbær, wasabi støv, salte 
chips og urter i65,00 kr. (indgår ikke i 3 stk. for 145kr) 

-”Klassisk ” tatar m/ rødbede, pickles, høvlet 
peberrod, kapers og rå æggeblomme 65,00 kr. (indgår 
ikke i 3 stk. for 145kr) 

-Bøf bearnaise, Hjemmelavet roastbeef, bearnaise 
creme, løg marmelade, sprødstegte løg, løg 
marmelade og syltet agurk, rodfrugt chips og urter 
59,00kr 

-Klassisk Roastbeef. Hjemmelavet roastbeef m/ 
hjemmelavet remoulade, peberrod, syltet rødløg, 
hjemmelavet agurkesalat og sprød stegte løg 59,00 kr. 



-Dyrlægens deluxe natmad m/ trøffelcreme, stegte 
løg, syltet svampe, rødløg og sky 57,00 kr. 

-Sprød Grambogård gris m/ sprød svær toppet med 
estragon syltet fennikel og rød spidskål. 56,00kr 

-Hjemmelavet frikadelle, kartoffelsalat, skalo>eløg, 
syltet agurk, tomat og urter 55,00kr 

- Grambogård leverpostej, syltet svampe, sprød bacon, 
hjemmesyltet rødbede og sprød bacon 55,00kr. 

--Crispy kylling, ”vores” bigmac dressing sprød rødløg, 
gulerodsfrit og urter 58,00kr 

-Hjemmelavet hønsesalat m/ ristet svampe, trøffel, 
asparges, trøffel chips, sprød bacon, og urter på 
økologisk fuldkorns franskbrød 59,00 kr. 

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

Glutenfrit 8 kr. i Allæg pr. stk 

Vegansk prissæ\es ved besAlling. 

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

CITY 2 

Cityringen 4, Staderne 

2630 Tåstrup 

www.smorogbrod.dk 

Vi leverer Al både store og små selskaber, 
vi laver Al store og små fester, samt firma 
frokost aaaler. Vi laver inAme middage 
med 6-12-re\ers menuer, og privat kok. 

Vi hjælper med catering Al alle former for 
fest og højAder 

Vi glæders os ,l en god mad 
snak! 


