-Dyrlægens natmad m/ rødløg, stegte løg og trø el
mayonnaise 35,00 kr.
-Hjemmelavet Frikadelle m/ hjemmelavet
karto elsalat, skalo eløg, purløg og tomat 35,00 kr.
-Hjemmelavet skinkesalat m/ hjemmesyltet rødbede,
rødløg og purløg 35,00 kr.
-Leverpostej m/ bacon, hjemmesyltet rødbeder,
grønkåls chips 35,00 kr.
-Karto el m/ mayonnaise, skalo eløg, hjemmelavet
ristet løg og purløg 35,00 kr.
-Karto el m/estragon mayo, syltet rødløg, pomme
alume e (tænds k chips) og urter 35,00kr.

HVERDAGS SMØRREBRØD:

-Sød karto el m/ chili mayonnaise, hjemmelavet ristet
løg, purløg og grønkål chips 35,00 kr.
-Hjemmelavet Hønsesalat m/ karry og æble 35,00 kr.

Man-torsdag

-Hjemmelavet Hønsesalat m/ mian, asparges, ristet
champignon æble og bacon 35,00 kr.

3 stk. 90,00kr
-Gammeldags modnet marineret sild, dild creme,
rødløg, æg og urter 35,00kr

-Hjemmelavet Roastbeef m/hjemmerørt remoulade,
peberrod, stegte løg og hjemmesyltet agurkesalat,
syltet rødløg 35,00 kr.

-Gammeldags modnet kryddersild, karto el,
cremefraiche, skalo eløg og urter 35,00kr

-Oksebryst med øde peberrod, syltet rødløg og
pickles 35,00 kr.

-Æg og rejer m/ mayonnaise, tomat, og urter 35,00kr
-Æg og tomat m/ mayonnaise, skalo eløg, purløg
tomat og urter 35,00kr.
-Avocado m/humus, æg, tomat, hjemmelavet
chilimayonnaise, rødløg og urter 35,00kr.
-Varmrøget laks m/ avokado, wasabi creme, dild,
æbler og wasabi ærter 35,00kr
-Koldrøget færøsk laks m/ dild creme, røræg,
skalo eløg og urter 35,00kr
-Fiske let m/ hjemmerørt remoulade og citron, tomat
og urter 35,00 kr.
-Fiske let m/ dildmayonnaise, rejer, caviart og citron
og urter 40,00kr (ikke i de 3 for 90kr)
-Grambogård Flæskesteg m/ asia sk coleslaw,
hjemmelavet rødkål, chili-vanilje syltet agurk salat og
grønkåls chips 35,00kr
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-Gammeldags rullepølse m/ sky, rødløg, stegte løg og
grøn madagascar peber mayonnaise 35,00 kr.

Ring og bes l på 31181133 eller kom ned
i bu kken, vi elsker at tale om mad og
ideer.
CITY 2
Cityringen 4, Staderne
2630 Tåstrup
Ønsker De at bes lle hverdags l
weekenden skal bes lling modtages
senest torsdag kl 11.00

-Panko paneret rødspæ e m/ chilimayonnaise, dild
mayonnaise, håndpillet rejer, caviar, brændt citron,
tomat og urter 65,00kr. (indgår ikke i lbud)

VEGETAR:
-Nye karto er, hjemmelavet urte mayonnaise med
ramsløg. Purløg, skalo eløg, sprøde hjemmelavet
ristet løg og urter 52,00kr.

LUKSUS

-Falafel, persille aioli, aivar, syltet rødløg, gulerods frit
og karse 56,00kr.

GOURMET STYKKER:
SILD:
-Chris ansø sild, krydret karrysalat med fersken, æg,
rødløg og karse 56,00kr.

-Hjemmelavet Jordbær og lang peber marineret sild,
estragon creme, skalo eløg og karse 56,00kr.

-Avokado, hy eost, mandel -pesto rugchips, rødløg og
urte mix med korianderskud 56,00kr.

-Sød karto el, avocado creme, hjemmesyltet jalapeno,
skalo eløg, friteret kål og sprøde løg 56,00kr.

KØD OG FJERKRÆ:
-Panko paneret friteret sild, hjemmelavet karto elsala
med grov sennep, radiser, rødløg , relish, og urter
58,00kr.

FISK OG SKALDYR:
-Økologiske æg, håndpillet rejer, hjemmelavet dild
mayonnaise, kaviar, tomat og urter 52,00 kr.

-Nye karto er, mayonnaise, skalo eløg, purløg, sprød
bacon og urter 52,00kr.

-Rørt Tatar af okse inderlår. Rørt med sumak, grov
sennep, snaps Bornholm, urter, kapers og peberrod.
Toppet med bearnaise creme, sprøde Chips, syltet løg
og urter58,00 kr.

-”Klassisk ” tatar m/ rødbede, pickles, høvlet
peberrod, kapers og rå æggeblomme 58,00 kr.
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-Hjemmelavet roastbeef m/ hjemmelavet remoulade,
peberrod, syltet rødløg, hjemmelavet agurkesalat og
sprød stegte løg 54,00 kr.

tt

-Friske grønne asparges, færøsk koldrøget halehængt
laks, hjemmelavet citronmayonnaise, æg, rug knas og
urter 58,00kr.

fl

-Hjemmelavet tykt skåret roastbeef, hjemmelavet
mian creme, urte syltet agurk, syltet rødløg, sprøde
løg og urter 56,00kr

ff

-Hjemmelavet varmrøget laksesalat på nye karto er,
toppet med purløg, radiser og urter 56,00kr.

fl

ti

ti

-Håndpillet rejemad på sødmælks franskbrød m/
citronmayonnaise, urter og citron 65,00 kr. (indgår
ikke i lbud)
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-Panko paneret rødspæ e, hjemmelavet remoulade,
fennikel cruideté, brændt citron, tomat og urter 58,00
kr.

-Dyrlægens deluxe natmad m/ trø elcreme, stegte
løg, syltet svampe, rødløg og sky 55,00 kr.

2630 Tåstrup

-Sprød Grambogård gris m/ sprød svær toppet med
estragon syltet fennikel og rød spidskål. 52,00kr

Vi leverer l både store og små selskaber,
vi laver l store og små fester, samt rma
frokost a aler. Vi laver in me middage
med 6-12-re ers menuer, og privat kok.

-Hjemmelavet frikadelle, karto elsalat, skalo eløg,
syltet agurk, tomat og urter 54,00kr

- Grambogård leverpostej, syltet svampe, sprød bacon,
hjemmesyltet rødbede og sprød bacon 52,00kr.

--Crispy spicy kylling, cremet majssalat med
chimmichuri, avokadocreme, hjemmesyltet jalapenos,
gulerodsfrit 58,00kr

-Hjemmelavet hønsesalat m/ ristet svampe, mian,
asparges, sprød bacon, æble og urter på økologisk
fuldkorns franskbrød 55,00 kr.

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

Alle vores gourmet stykker kan laves på
glutenfrit rugbrød. Vi laver også 100%
veganske smørrebrød og gourmet stykker
Glutenfrit 8 kr. i llæg
Vegansk prissæ es ved bes lling.

Ring og bes l på 31181133 eller kom ned
i bu kken, vi elsker at tale om mad og
ideer.
CITY 2
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Cityringen 4, Staderne

Vi hjælper med catering l alle former for
fest og høj der

Vi glæders os l en god mad
snak!

