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Burgerklubbensmenu
Klubbens klassiske 
Som vi kender og elsker den! Den går du aldrig galt i byen med: Salat, tomat, rødløg, syltede agurker, 
Klubbens mayo og cheddar. 

Britten 
Som Prins Charles kan lide den! Traditionsrig og stilren: Tomat, salat, rødløg, HP-sauce på bøffen, cheddar, 
kalvebacon, bløde løg og et spejlæg. 

Bøf-sandwichen 
Den klassiske med lidt af det hele, dog ikke noget af det grønne: Ketchup, sennep, syltede agurker, ristede løg 
og remoulade.  

Mexi burgeren 
Til Banditterne - Spicy og smooth! Salat, rødløg, chilimayo, guacamole, tomatsalsa, jalapenōs og cheddar. 

BBQ-Star 
Lader tankerne glide til sommer, sol og grill – året rundt: Salat, tomat, Klubbens top secret BBQ marinade på
bøffen, cheddar og kalvebacon.  

Spicy Bearnaise
Den er lidt grov – men den gode stil er intakt. En smule ketchup på underbollen, lidt salat, bløde løg, chilistegte
champignoner og rundet af med bearnaise creme. 

Muhammad Alis 
Så kan man lidt igen! Energibomben. Dobbelt kalvebacon, dobbelt ost, bløde løg, salat, syltede agurker og ketchup. 

Prins Nassim
En rigtig oplevelse for smagsløgene: løgringe, tomat, lidt syltede agurk, cheddar og smurt med chilimayo. 

Gladiator
Til den rigtige sultende alfa-han eller hun: 3x bøf, 3x ost, 3x kalvebacon, tomat, salat, rødløg, syltede agurker +40 kr.

Rocky marciano
Når der skal høstes i Italien. Sprød salat, Tomat, Rødløg, Syltet agurker, mozzarella sticks, smurt med aioli og
drysset med hjemmelavet pesto +20 kr.

Butterbean
Stor og stærk fætter: Sprød salat, tomat, friske agurker, rødløg, chilistegte champignon, cheddarchilitops, 
smurt med hjemmerørt chilimayo +20 kr.

The Iron Mike
The knock out. Smurt med klubbens hjemmelavede mayo, sprød salat, chilistegte champignon, bløde løg, 
dobbelt bøf, dobbelt kalvebacon, dobbelt ost +20 kr.

1.  VÆLG BURGER
BURGERMENU kr. 89,00 1 2 3 4 5

Favorite tilvalg: Bacon +7 kr. · Avocado +12 kr.

Favorite tilvalg: Onion rings +15 kr.

Favorite tilvalg: Bacon +7 kr. · Ost +5 kr. 

Favorite tilvalg: Bacon +7 kr. · Tortilla chips og ost +10 kr. · Avocado +12 kr.

Favorite tilvalg: Æg +10 kr. · Chili Tops +20 kr.

Favorite tilvalg: Ost +5 kr. · Bacon +7 kr. · mozzarellasticks +20 kr.

Favorite tilvalg: Æg +10 kr. · Chili stegte champignon +7 kr. 

Favorite tilvalg: Bacon +7 kr. · Æg +10 kr. 

Favorite tilvalg: Onion rings +10 kr. · Chili Tops +20 kr.

Favorite tilvalg: Bacon +7 kr. · Ost +5 kr.

Favorite tilvalg: Bacon +7 kr. · Ost +5 kr.

BØRNEMENU
Lille burger med ost, mayonaise og 

ketchup + lille pommes frites.

kr.
49,00

Både under- og overbolle smøres med valgte mayo.

2.  VÆLG FRISK BOLLE
Den klassiske
Lys bolle, af fransk oprindelse med en sprød glans.
Den mørke 
Fuldkorns bolle. Lavet på havreflager og durumkerner.
Paleo versionen
Her bliver den klassiske bolle skiftet ud med to lækre 
Portobello “hatte” – også når du er på diæt.
Glutefri burgerbolle
Bollen er lavet på majs- og rismel.

Favorite tilvalg: Chili tops + 20 kr.
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Sodavand
Coca Cola, Coca Cola Zero, Fanta, Fanta Free
Faxe Kondi, Faxe Free, Dansk Vand, 
Dansk Vand med citrus. 
lille (25 cl.) / stor (50 cl.)                 25,00 / 45,00
Juice æble eller appelsin               25,00 / 45,00
Kildevand                                                        20,00
Kande vand                                                     25,00

Varmt at drikke
Americano (sort kaffe)                                 20,00
Café latte                                                          20,00
Chai latte                                                          20,00
Café au lait                                                      20,00
Cappuccino                                                     20,00 
Klubbens the                                                  20,00
Kakao m. flødeskum                                    20,00

MILKSHAKES
Chokolade · Jordbær · Vanilje ·  
Banan · Iskaffe

Toppes med flødeskum            kr. 49,00

KLUBBENSSHAKES
shake: banan, nutella, hasselnød

shake: Oreo, kiks og vanilje
shake: blåbær, banan, lavet på softice

shake: kokos, vanilje, chokolade
shake: Snickers, peanutbutter 

og karamel
Toppes med flødeskum 
+ valgte smag                               kr. 59,00

ekstra tilbehør kr. 20,00

Sprøde rustikke pommes frites 
(+ ost 10 kr.) serveres sprøde

Curly fries
Spindende sprøde fritter (+ ost 10kr.)

Onionrings 
Sprøde løgringe

Tortilla chips  (+ kylling strimler 20 kr.)
med revet cheddar ost og jalapeños 

Blandet salat
Cherrytomater, rødløg, agurk, parmesan
ost og til sidst lidt vinaigrette dressing.

4. VÆLG TILBEHØR
, 

3. VÆLG BØF (GO LARGE) 
Klubbens 
klassiske 
oksebøf
hakket kød fra
slagteren let 
krydret med 
salt og peber.

Kylling bøf
marineret 
kyllingfilet 
fyldt med 
smag. 

5. VÆLG DIP
ekstra dip kr. 10,00

Klassisk mayonnaise Almindelig mayonnaise
Klubbens mayo Krydret med klubbens hemmelige 
ingredienser.                                                                          
Chili mayo Mild chili, let røget paprika og mayo                 
Remoulade Grov klassisk remoulade                        
Guacamole Avocado, hvidløg, lime og 
creme fraiche.                                                                      
Tomat salsa Tomat, grøn peber, løg og chili
BBQ Røget tomat med en sød smag af 
hvidløg og honning.
Bearnaise Den traditionelle sovs
Aioli Cremet hvidløgs mayonaise.

Vegetarbøf
linser, squash, 
gulerød, sesamfrø –
lavet fra bunden.

Veganerbøf
kikærter, persille,
knoldselleri, de 
7 krydderier
(ingen animalske
produkter).

SLIDERSMENU små 95 gr. burgere
Københavneren (klubbens bøf), Mexiburgeren (kyllingbøf), 
Mohammed Ali (klubbens bøf). 
Hvis du bare ikke kan beslutte dig

2 stk kr. 99,00 
3 stk kr. 119,00 

FIRESTARTERS                                                      
Chilicheesetops · Mozzarella sticks · Onionrings                                                                    
Chickennuggets · Hotwings
8 stk + 1 dip kr. 49,00 · 18 stk + 2 dip kr. 79,00

Fortæl din tjener hvordan du vil have din bøf stegt – rød, medium eller gennemstegt. 

www.burgerklubben.com

Klubbens 
krydrede oksebøf
krydret til  perfektion
med løg hvidløg 
paprika og kokkens
hemmelige 
ingredienser.
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