WWW. FELIXSTEAKHOUSE.DK

Kvalitet, stemning og møre bøffer uden kompromis
Felix Steak House byder dig indenfor til
en madoplevelse i særklasse og en hyggelig
atmosfære.
Vi fokuserer på at give vores gæster en unik
madoplevelse og en god betjening. Vores kokke
har mange års erfaring og udtrykker deres
viden og kundskab gennem vores menu.
På Felix Steak House har vi stor fokus på
kvalitet, hvilket afspejler sig i smagen af
vores mad.

BRUNCH

TA L L E R K E N
129,-

KL. 10:00 - 13:00
Spejl æg, bacon, fransk toast, 3 slags
pålæg, 2 slags ost, avokado, rejer, frugt
yoghurt med granola, frisk tomat salat med
bøffel mozzarella, kanelsnegl, croissant,
frugt skål, brød og smør, inkl kaffe/te og
juice.

BØRNE BRUNCH 79,-

Røræg, cocktail pølser, bacon, 2 slags
ost, chorizo pølse, pandekage, frugt skål,
frugt yoghurt med granola inkl juice.

BYTORVET 23,
2620 ALBERTSLUND
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LIDT OM VORES BLACK ANGUS KØD!
Vi får kun de bedste mærker hjem - bl.a. guldvindere af World Steak Challenge.
Kvæget er kornfodret i 100-150 dage på en særlig afbalanceret (GMO-fri) kost
og er fri for antibiotika og tilsatte hormoner.
Dyrene vokser op i frodige og tempererede områder, hvor de opnår deres fulde potentiale
og kødet har en unik kombination af smag, mørhed og saftighed.

FROKOST
10:00- 16:00

FELIX PLATTE 129,-

Røget laks, tunmousse,
rejer, krebsehale,
kyllingebryst, mørbrad og
salat med æg.

FISKE PLATTE 139,-

Hvidløgsstegte tigerrejer,
krebsehale, tunmousse,
lakse bruschetta, grillede
laks og avocado.

OMELET 109,-

Vælg mellem: kylling og
champignon/vegetar med
garniture. Serveres med
salat og brød.

STJERNESKUD 109,-

Serveres på ristet brød
med stegt rødspættefilet,
rejer,røget laks,
asparges, avocado, kaviar,
sauce verte, kapers og
citron

PARISER BØF 200G 109,Peberrod, pickles, løg,
kapers rødbeder samt
æggeblomme

CHEESE NACHOS 99,-

Varme sprøde tortilla
chips med mozzarella og
cheddarost. Serveres
med oliven jalapeños,
guacamole, crème fraîche
og salsa

NACHOS MENU 109,-

Varme sprøde tortilla
chips med kyllingstrimler
gratineret med mozzarella
og cheddarost. Serveres
med oliven, jalapeños,
guacamole, crème fraîche
og salsa

CLUB SANDWICH 119,-

Med pesto marineret
kylling, bacon, salat,
tomat, agurk, mix salat og
karrydressing. Serveres
med fries.

LAKSE SANDWICH 129,-

Skiver laks med mix salat,
rødløg, agurk, tomat,
asparges, kapers og sauce
verte. Serveres med fries.
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BURGER
ALLE BURGER SERVERES MED
TYKKE FRIES OG DIP

FELIX BURGER
200G 129,-/400G 149,-

Hakket oksekød med bearnaisesauce, bacon,
cheddarost, salat, tomat, syltet agurker og
bløde stegte løg.

BBQ BURGER
200G 129,-/400G 149,-

Hakket oksekød med BBQ-sauce, cheddar ost,
tomat, salat, bløde stegte løg, bacon og
syltet agurker.

AMERIKANSK BURGER
200G 129,-/400G 149,-

Hakket oksekød, ketchup, ost, bacon, salat,
tomat, syltet agurk og bløde stegte løg.

GOAT CHEESE BURGER
200G 129,-/400G 149,-

Hakket oksekød med gedeost, marineret
peberfrugt, bløde stegte løg, tomat,
salat, agurk, smurt med guacamole og mayo i
burgerbolle.

GOURMET BURGER
200G 129,-/400G 149,-

Hakket oksekød med trøffelmayo, cheddar ost,
stegte bløde løg, ristet løg og syltet agurk
og bacon.

BLUE CHEESE & BACON
200G 129,-/400G 149,-

Hakket oksekød med blåskimmel- ost, bløde
stegte løg, bacon, tomat, salat, og chilimayo
i burgerbolle.

VÆLG SELV DIP
MAYO,
CHILIMAYO
KETCHUP ELLER
AIOLI
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PRIMO AMORE 109,Tomatsauce,
mozzarella,
parmaskinke, rucola
parmesanost og
Buffalo mozzarella.

BRESAOLA 109,-

Tomatsauce,
mozzarella,
bresaola, rucola og
parmesanost.

MARGARITA 89,Tomatsauce,
mozzarella.

PIZZA
AL PESTO 119,-

Tomatsauce, rucola,
mozzarella, tynde
skiver kartofler,
rosmarin, pesto og
parmaskinke.

DELIZIOSA 109,Mozzarella, tynde
skiver kartofler,
gedeost, trøffel
olie og rosmarin.

FELIX 129,-

Tomatsauce,
mozzarella,
oksemørbrad, bacon,
peberfrugt, semitørrede tomater og
hvidløg.

DIABOLICA 109,-

Tomatsauce,
mozzarella, salami,
grillet peberfrugt,
champignon og
chilipulver.

FORRETTER
VITELLO TONNATO 99,Bresaola med tuncreme,
kapers og rucola.

BRUSCHETTA
CLASSICA 89,-

Tomat, oliven og oregano
vendt i pesto med
hvidløg, parmaskinke
og jomfruolivenolie.
Serveret på sprødt brød
med salat.

CARPACCIO
DI SALMONE 99,-

Lækre skiver af røget
laks marineret i
trøffelolie og citron,
serveret med kapers og
revet parmesanost.

SCAMPI 99,-

Tigerrejer stegt i
hvidløgssmør, tomat og
citron.
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S A L AT E R
SERVERES MED BRØD OG SMØR.

KYLLING

109,-

LAKS

119,-

TIGERREJER

129,-

GOAT CHEESE

119,-

STEAKSALAT

139,-

Lækker frisk salat med pestomarineret kylling, bacon,
sesam, tomat, agurk, grønne bønner, rødløg æble, sennephonning dressing.
Lækker, frisk salat med røget laks, grønne bønner
cherrytomat,
agurk,
kapers,
asparges,
rødløg,
cashewnødder, citron og dilddressing.
Stegte tigerrejer med salat, avocado, cashewnødder,
sesam, grønne bønner, agurk, rødløg, semidried tomater
og sesamolie.
Lækker, frisk salat med gedeost, parmaskinke, valnødder,
cherrytomater, agurk, avocado, grønne bønner, rødløg og
valnøddeolie.
Frisk salat med 150g oksekød, stegte champignon, rødløg,
bønner, soltørret tomater, agurk, friske tomater,
parmesan ost, sennep- honning dressing ved siden af

BØRNE MENU 69,–
BURGER MED POMMES FRITES
FISH & CHIPS MED REMOULADE
CHICKEN NUGGETS MED POMMES FRITES
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HOVEDRET

ALLE VORES STEAKS SERVERES MED GARNITURE OG FRIT VALG AF KARTOFLER OG SAUCE

*ALLE VORES BØFFER ER SOM UDGANGSPUNKT MEDIUM STEGT
TOURNEDOS
3-4 cm høj bøf skåret fra midten af en afpudset oksemørbrad
ombundet med bacon, som holder på kødets høje facon.

MØRBRAD
En tykt skåret og meget mør bøf helt uden fedt og sener.
Smagen er meget mild og saftig.

BLACK ANGUS RIBEYE
Marmoreret oksefilet fra det øverste stykke af fileten.
Marmoreringen giver kødet rigtig meget smag, saft og kraft.

CA. 200 G....... 259,CA. 300 G....... 309,CA. 200 G....... 259,CA. 300 G....... 309,CA. 250G ....... 249,CA. 400G........ 319,-

LAMMEKRONE

CA. 300 G....... 249,-

BLACK ANGUS OKSEFILET

CA. 250 G....... 249,CA. 350 G....... 309,-

Lammekrone grillet med ben, der giver kødet saft og smag.
Den fine marmorering er med til at give oksefiletten
sin saftige og kraftige smag.

CHATEAUBRIAND

CA. 400 G....... 499,-

GRILLET LAKSEFILET

CA. 250 G. ..... 219,-

KYLLINGEFILET

CA. 300 G.

Super lækker fransk bøf, midten af afpudset oksemørbrad
ca. 20 min stegetid

179,-
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MENU 1
339,-

MENU 2

FORRET

Scampi.
Stegte tigerrejer
Stegt i hvidløgssmør,
tomat og citron.

Bruschetta Classica.
Tomat, oliven og oregano
vendt i pesto med hvidløg,
lufttørret parmaskinke og
jomfruolivenolie.

HOVEDRET

Ribeye ca. 250g

DESSERT

339,FORRET

HOVEDRET

Lammekrone ca. 300g

DESSERT

Chokolade kage med
vaniljeis

Jordbær mousse kage med nougat

SAUCE
• BEARNAISE
• TRØFFELSAUCE
• RØDVINSSAUCE
• KRYDDERSMØR

KARTOFLER
• BABY KARTOFLER MED ROSMARIN
• SPICY FRIES
• TYKKE FRIES

SALAT TIL HOVEDRETTEN 35,TOMAT ELLER CÆSAR
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FELIX TILBYDER NEMLIG OGSÅ
MAD TIL DIT SELSKAB.
Skal du bruge mad til konfirmationen,
brylluppet, receptionen, fødselsdagen
eller andre anledninger kan Cafe Felix
hjælpe dig. Vi laver & anretter maden på
fade, så den er klar til at blive sat
på bordet - nemt & lækkert. Hvis pladsen
også mangler, er du selvfølgelig også
mere end velkommen til at holde din fest
i vores lokaler.
Når der bestilles bord til 15 personer &
derover betragtes dette som et selskab.
Det betyder, at vi gerne vil have menuen
aftalt på forhånd. Til aftenselskaberne
har vores dygtige kokke sammensat en
skøn selskabsmenu, der kan ses herunder.
Skriv til os på info@cafefelix.dk hvis du
ønsker at reservere bord til dit selskab,
har brug for yderligere information
eller har andre ønsker til menuen. Vi
tager glædeligt imod selskaber til både
brunch, frokost & middag.
For mere information kontakt os venligst
på vores mail, telefon eller kom et smut
ned forbi Felix i Albertslund Centrum.
Vi glæder os til at se jer!

Vi har lækker vin
som passer til retterne

Alle retter er kun ud af huset. Hvis I ønsker at afholde et
arrangement i vores lokaler, kan det aftales nærmere.
Vin kan bestilles ud af huset!

