Restaurant

Fest?

Birdie

Vi laver også mad ud af huset - hele året
Fødselsdage, konfirmationer, brylluper,
barnedåb, firmafester, receptioner
Vi laver alt inden for menuer, buffeter,
receptioner, take-away, brunch og platter.

Menukort

Restauranten kan også reserveres til
andre særarrangementer i perioden
oktober til april.

Frokostordning
til firmaet?
Vi leverer til både store og små og har
nogle rigtig gode frokostløsninger.
Tag en uforpligtende snak med os om
ønsker og muligheder.
Restaurant Birdie - Roskilde Golf Klub
Magrethehåbsvej 116
4000 Roskilde
Tlf.: 9155 9961
Mail: peter@restaurantbirdie.dk

Velbekommen
Vi håber, at du finder det,
du kan lide på menukortet.
Menukortet skifter nogle gange
i løbet af året og der vil altid være
retter, der skifter fra dag til dag.
På den måde sikrer vi, at der altid er
plads til det glædelige gensyn og den
glædelige overraskelse.

Vores menukort

Vintersæsonen

Drikkevarerne

Birdies golfgryde

Med bacon, pølser, champignon og tomat flødesauce, serveret med ris

Vintersæsonen byder på et lidt mindre
menukort end det, der er tilgængeligt om
sommeren. Til gengæld har vi bestræbt os
på at have et udvalg, der rammer bredest
muligt.
Vi laver så meget som muligt i vores eget
køkken, og vi håber du kan smage vores
glæde ved de gode råvarer i den mad, du
bestiller hos os - hvad enten det er mad i
Restaurant Birdie eller mad til en festelig
lejlighed i privat regi.
Fra april og med april har vi vores fulde
menukort, og skulle der inden da være
noget, du savner, så giv os endelig besked.
Vi vil lave mad, der smager godt og først og
fremmest det mad, som alle jer, der kommer
i klubben har lyst til at spise.

Kaffe						kr. 10,-

kr. 85,Rygende varme nachos			

kr. 65,-

Med kylling, cheddar, løg og grillede peberfrugt. Hertil guacamole,
creme fraiche og salsa

Vand						kr. 20,-

Club Sandwich				kr. 75,-

Fadøl
Pilsner og Classic
			Almindelig		kr. 40,			lille				kr. 25,-

Flæskestegssandwich			kr. 75,-

Special Fadøl		
			Almindelig		kr. 50,			lille				kr. 35,-

Stegt kyllingebryst, bacon, karrydressing og salat

Stegt svinekam, vores egen rødkål, picklesdressing og salat

Smørrebrød			
pr. stk
					 3 stk

kr. 17,kr. 48,-

Hør i baren om vores udvalg, så smører vi mens De venter

Pommes frites med dyp			
Lille							kr. 20,Stor							kr. 30,-

Velbekomme og velkommen til
Med venlig hilsen
Peter

Specialkaffe					kr. 24,-

Til banen (eller hvor turen går hen)

Husets vin - hvid eller rød
			Glas				kr. 35,			Karaffel 0,5 l		kr. 70,Fernet Branca 2 cl				
kr. 20,			4 cl				kr. 35,Snaps og alm. spiritus
			2 cl				kr. 25,			4 cl				kr. 45,-

Banesandwich					kr. 35,Når sommerkortet bliver præsenteret, vil der
være øvrige vine, single malt whiskey,
cognac, grappa og rom

