-Dyrlægens natmad m/ rødløg, stegte løg og trø el
mayonnaise 36,00 kr.
-Hjemmelavet Frikadelle m/ hjemmelavet
karto elsalat, skalo eløg, purløg og tomat 36,00 kr.
-Hjemmelavet skinkesalat m/ hjemmesyltet rødbede,
rødløg og purløg 36,00 kr.
-Leverpostej m/ bacon, hjemmesyltet rødbeder,
grønkåls chips 36,00 kr.
-Karto el m/ mayonnaise, skalo eløg, hjemmelavet
ristet løg og purløg 36,00 kr.
-Karto el m/estragon mayo, syltet rødløg, pomme
alume e (tænds k chips) og urter 36,00kr.

HVERDAGS SMØRREBRØD:

-Hjemmelavet Hønsesalat m/ karry og æble 36,00 kr.

Man-torsdag

-Hjemmelavet Hønsesalat m/ mian, asparges, ristet
champignon æble og bacon 36,00 kr.

3 stk. 97,00kr
-Gammeldags modnet marineret sild, dild creme,
rødløg, æg og urter 36,00kr
-Gammeldags modnet kryddersild, karto el,
cremefraiche, skalo eløg og urter 36,00kr
-Æg og rejer m/ mayonnaise, tomat, og urter 35,00kr
-Æg og tomat m/ mayonnaise, skalo eløg, purløg
tomat og urter 36,00kr.
-Avocado m/humus, æg, tomat, hjemmelavet
chilimayonnaise, rødløg og urter 36,00kr.
-Varmrøget laks m/ avokado, wasabi creme, dild,
æbler og wasabi ærter 36,00kr
-Koldrøget færøsk laks m/ dild creme, røræg,
skalo eløg og urter 36,00kr
-Fiske let m/ hjemmerørt remoulade og citron, tomat
og urter 36,00 kr.
-Fiske let m/ dildmayonnaise, rejer, caviart og citron
og urter 42,00kr (ikke i de 3 for 95kr)
-Grambogård Flæskesteg m/ asia sk coleslaw,
hjemmelavet rødkål, chili-vanilje syltet agurk salat og
grønkåls chips 36,00kr
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-Gammeldags rullepølse m/ sky, rødløg, stegte løg og
grøn madagascar peber mayonnaise 36,00 kr.
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-Sød karto el m/ chili mayonnaise, hjemmelavet ristet
løg, purløg og grønkål chips 36,00 kr.

-Hjemmelavet Roastbeef m/hjemmerørt remoulade,
peberrod, stegte løg og hjemmesyltet agurkesalat,
syltet rødløg 36,00 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 10.30
www.smorogbrod.dk

