Desserter
kr. 29,-

kr. 65,-/79,-

Isbæger (500/720ml)
Flere økologiske varianter
se dem på www.chicagoroasthouse.info
eller spørg personalet.

Danskvand, 1.5 liter inkl. pant
Hvidvine:
Californien, Hayes Ranch,
Chardonnay, 75cl.
Chile, Rosario Estate,
Sauvignon Blanc, 75cl.

Delivery

Kl. 16.30 - 22.00

Kl. 17.00 - 21.30

Byens hurtigste Take-Away:
Er du ikke i nærheden af en telefon, så kig bare forbi, det
tager i gennemsnit ca. 3 min. fra din ordre er modtaget til
maden er klar.

Vi har åben alle ugens dage, undtagen d. 24., 25., 26 og 31/12 samt d. 1/1.

Du kan hente de lækre menuer i vores butik.

Chokolademousse
Hjemmelavet på fløde og ægte chokolade.

Sodavand, 1.5 liter inkl. pant

Take-Away

Chicago Roasthouse er din mulighed for nemt og
bekvemt at få en hyggelig middag bragt lige til døren,
når du vil forkæle dig selv og den du holder af, eller vil
sætte en super lækker middag på bordet for familie
og venner.

Vi bringer dine menuer lige til døren, kvit og frit, hvis du
bor indenfor området, som er vist på kortet nedenfor
– ring og vi er på vej. Bemærk leveringstiden varierer
afhængig af travlhed.

2750
Ballerup
2765
Smørum

kr. 109,kr. 75,-

Rødvine:
Californien, Hayes Ranch,
Zinfandel, 75cl.
Chile, Rosario Estate,
Cabernet Sauvignon, 75cl.

2730
Herlev

kr. 75,-

2860
Søborg

2740
Skovlunde

2600
Glostrup

2700
Brønshøj

2610
Rødovre

2605
Brøndby
2660
2665
Brøndby
Vallensbæk
Strand
Strand

2870
Dyssegård
2400
Kbh.NV

2720
Vanløse

2650
Hvidovre

2000
Frb. 1550-1999
Kbh.V &
Frb.C
2500
Valby

1400-1473
Christianshavn
2300
Kbh.S

2450
Kbh.SV

2770
Kastrup

2791
Dragør

Hvis du mod forventning finder fejl eller mangler ved menuen du har modtaget, eller på anden vis finder noget
utilfredsstillende, kontakt straks Chicago Roasthouse telefonisk, så vi kan rette eventuelle fejl eller mangler
hurtigst muligt. Vi kan desværre ikke yde kompensation for fejl eller mangler fra forrige gangs bestilling, med
mindre vi får det oplyst straks på dagen problemet er opstået.

kr. 109,-

= Take-Away butik

2880
Bagsværd

2760
Måløv

Succesen bag Chicago Roasthouse skyldes en
kritisk udvælgelse af råvarer, kombineret med en
speciel tilberednings- og stegemetode, samt vores
egen krydderiblanding, der giver kødet en smag og
saftighed som er helt uovertruffen!
Chicago Roasthouse er et seriøst alternativ til
traditionel fastfood. Vi sætter smag og kvalitet
i højsædet uden at det går ud over den hurtige
ekspedition. Du kan få de lækre roast- og
spareribsmenuer bragt lige til døren af vores budbiler,
eller vælge selv at afhente i en af vores butikker.

kr. 35,kr. 35,-

MENUKORT

Følg os på Facebook:
facebook.dk/crhkbh

Bestil til afhentning eller udbringning på telefon
HERLEV

AMAGER

Herlev Hovedgade 62
Kongelundsvej 36
2730 Herlev
2300 København S
www.chicagoroasthouse.info
Priser og øvrige oplysninger er med forbehold for ændringer og trykfejl.

70 10 17 77

Oktober 2015

kr. 29,-

Hjemmelavet isdessert
Hjemmelavet vanilleparfait med chokolade,
kokos og makron. Pyntet med nødder og chokolade.

Drikkevarer

Eat out at home

Vi sætter smag og kvalitet i højsædet uden at det går ud over den hurtige ekspedition
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MENUER FRA 2 PERS.

SÅDAN SKÆRES STEGEN

Forretter

Chicago Roast

Chicago Roasthouse anbefaler 3-4 mm tykke skiver
for at få den optimale oplevelse.

kr. 29,-

Rejecocktail med brød og smør
Rejer på bund af snittet icebergsalat,
pyntet med tomat, agurk og citron.
Hertil Chicago’s egen tomat/paprika dressing.

Skæreretning

Fiberretning

Rosastegt, mør og saftig steg af allerbedste kødkvalitet.
Serveres med bagt kartoffel med bacon- eller hvidløgssmør,
frisk blandet salat og bearnaise- eller rødvinssauce.
Pris pr. pers.

kr. 29,-

Tilbehør pris pr. pers.
Chicago Roast (ca. 210g. rå vægt)
Chicago Turkey (ca. 210g. rå vægt)
Chicago Spareribs (ca. 450g. rå vægt)
Bearnaise- eller rødvinssauce
Kartoffelbåde (kun ved Take-Away)
Pommes frites (kun ved Take-Away)
Bagt kartoffel inkl. smør
Bacon- eller hvidløgssmør
Brød med smør
Salat
Dressing

kr. 49,-

Nuggets med pommes frites
5 sprøde kyllingestykker med pommes
frites, ketchup og en hjemmelavet isdessert.
* Børnemenu tilbydes KUN VED AFHENTNING.

kr.

Chicago Turkey Roast

Tunmousse med brød og smør
Kugle af tunmousse på bund af snittet
icebergsalat, pyntet med tomat, rejer og citron,
drysset let med dild.

Børnemenu*

BUFFETER FRA 10 PERS.

Ketchup eller salatmayonaise
Kold barbeque eller chilisauce
Barbeque chips (pr. bakke)

Super mør og saftig kalkunsteg af allerbedste kvalitet.
Serveres med bagt kartoffel med bacon- eller hvidløgssmør,
frisk blandet salat og bearnaise- eller rødvinssauce.
Pris pr. pers.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Bemærk: i nogle tilfælde fåes tilbehør først fra 2 pers.

79,79,79,10,15,15,15,5,10,15,10,10,10,25,-

(min. 2 pers.)

kr.

109,-

kr.

109,-

Chicago Spareribs
1. klasses ribs stegt med Chicago’s originale barbequesauce.
Serveres med bagt kartoffel med bacon- eller hvidløgssmør
og frisk blandet salat.
Pris pr. pers.

109,(min. 2 pers.)

(min. 2 pers.)

BESTILLES PÅ DAGEN
Chicago Roast og Chicago Turkey Roast er HELE STEGE, derfor er mindste bestillingen en steg
til 2 personer af disse produkter. En steg til 2 personer vejer ca. 420 gram og til 3 personer ca. 630 gram før stegning.

MENU FRA 4 PERS.

Chicago Half n’ Half
(2 retters menu)
Forret: Tunmousse med rejer og flutes med smør.
Hovedret: Chicago Roast og Chicago Turkey Roast med
gratinerede flødekartofler, bearnaise- eller rødvinssauce,
hjemmekrydrede barbeque chips og frisk blandet salat.
Pris pr. pers.

kr.

129,(min. 4 pers.)

BESTILLES SENEST 1 HVERDAG FØR

Chicago Stor Roastbuffet
Δ	Rosastegt Chicago Roast, fra udvalgt kvalitetskvæg
Δ Chicago Turkey Roast, super mørt kalkunbryst
Δ	Chicago Pork Roast, glaseret skinkesteg
Δ	Gratinerede flødekartofler eller
bagt kartoffel med bacon- eller hvidløgssmør
Δ	Salatbar med iceberg, tomat, ærter, agurk,
majs og gulerod eller tomat/feta/olivensalat

Δ	Pastasalat eller coleslaw
Δ	Bearnaise- eller rødvinssauce
Δ	Barbeque chips
Δ	Flutes og smør

kr.

125,-

Chicago Festbuffet
Δ	Tunmousse pyntet m. rejer og citron
Δ	Bearnaise- eller rødvinssauce
Δ	Kalkunsalat pyntet m. tomat, agurk og bacon
Δ	Barbeque chips eller dild chips
Δ	Flutes med smør
Δ	Valgfri dessert: Isdessert, Chokolademousse,
Δ	Rosastegt Chicago Roast, fra udvalgt kvalitetskvæg
eller Ostebord m. kiks og smør.
(Op til jul er Ris à l’amande også muligt)
Δ Chicago Turkey Roast, super mørt kalkunbryst
Δ	Chicago Pork Roast, glaseret skinkesteg
Δ Gratinerede flødekartofler
Δ	Salatbar m. iceberg, tomat, ærter, agurk, majs
og gulerod eller tomat/feta/olivensalat

kr.

155,-

Chicago Luksusbuffet
Δ	Tunmousse pyntet m. rejer og citron
Δ	Kalkunsalat pyntet m. tomat, agurk og bacon
Δ Skaldyrssalat m. rejer, muslinger og crabfish
Δ Flutes med smør
Δ	Rosastegt Chicago Roast, fra udvalgt kvalitetskvæg
Δ Chicago Turkey Roast, super mørt kalkunbryst
Δ	Chicago Pork Roast, glaseret skinkesteg
Δ Gratinerede flødekartofler
Δ	Salatbar m. iceberg, tomat, ærter, agurk, majs
og gulerod eller tomat/feta/olivensalat
Δ Coleslaw

Prøv også vores lækre julebuffet,
som tilbydes i perioden 15. november - 30. december.

Δ Bearnaise- eller rødvinssauce
Δ Barbeque chips eller dild chips
Δ	Ostebord m/3 slags oste, peberfrugter,
kiks og smør
Δ	Valgfri dessert: Isdessert eller Chokolademousse
(Op til jul er Ris à l’amande også muligt)

kr.

175,-

BESTILLES SENEST 2 HVERDAGE FØR

