NEM AFTENSMAD I UGE 13
Obs: Vi tilbereder et begrænset antal kuverter pr. dag.
Maden bestilles senest den pågældende dag kl. 10.00
på mail: kontakt@folkebistro.dk eller besked via
messenger på vores facebook – vi bekræfter alle
bestillinger.
Maden afhentes i vores restaurant mellem kl. 14 og 16
(har du ikke mulighed for selv at afhente, bringer vi ud inden for Odders byskilte, mellem kl. 14 og
16 - for en fad 20´er. Husk at skrive din adresse hvis du ønsker levering)
Betaling:
Ved afhentning betales i Bistroen / ved levering sendes et betalingslink med bekræftelsen.

TARTELET TIRSDAG
2 stk smørbagte butterdejsskaller med høns i asparges kogt på Hopballe Mølle Fjerkræ
hertil bagte rodfrugter og en lille crudité salat med vinaigrette og saltede kerner
85 kr. pr kuvert

ONSDAG
Braiseret kalvebryst i sur/sød sauce med timianbagte gulerødder og små løg
serveres med ovnstegte små kartofer og ribsmarmelade
75 kr. pr kuvert
Tilhørende måltidssalat.....20 kr. pr. kuvert
Familiepakke inkl. salat og nok mad til 2 voksne og 2 børn u/10 år.........250 kr.

TORSDAG
Pulled økogris a la Cottage Pie med grillet kål og løg
Gratineres med svampe-kartoffelpure
75 kr. pr kuvert
Tilhørende måltidssalat.....20 kr. pr. kuvert
Familiepakke inkl. salat og nok mad til 2 voksne og 2 børn u/10 år.........250 kr.

FREDAGS TAPAS
En god start på weekenden - vi laver en super lækker tapasanretning lige klar til bordet
Folkebistroens fskedelle med hjemmerørt remoulade
Sprød rissottokugle med confteret and og trøffelmajo
Rillette af økogris med chutney på rødløg og syltede grønne samsøtomater
Udvalg af charcuteri
chiliaioli, persillepesto, sylteri og taboulleh
2 slags oste med hyben-æblemarmelade
2 slags økologisk surdejsbrød bagt på Samsømel
Tapas til 2 kuverter........195 kr.

Tirsdag, Onsdag og Torsdag
Pasta Carbonara med vores egen bacon og cremet fødesauce.
50 kr. pr kuvert
Trifi af Karensmindeærer, havtorn-chokomoussé og kagecrunch
30 kr. pr stk
Obs: vi tilbyder stadig take away i Folkebistroen onsdag - lørdag fra kl. 17-20
bestilles online på www.folkebistro.dk

