MENUER PÅ DENNE SIDE ER FRA 1 el. 2
KUVERTER OG KAN BESTILLES
TIL SAMME DAG
Leveringsgebyr fra kr. 35,- pr. levering
1. VÆLG DIT KØD

Se på bagsiden hvor vi bringer ud
*XXL = 50% mere kød!

Chicago Roast

Normal

kr. 69,-

Rosastegt, mør og saftig steg af
allerbedste kødkvalitet.
Pris pr. kuvert

(min. 2 kuv.)

Chicago Turkey Roast Normal
kr. 65,Supermør og saftig kalkunsteg af
allerbedste kvalitet.
Pris pr. kuvert

(min. 2 kuv.)

Chicago Spareribs
1/1 spareribs stegt i vores originale
amerikanske barbequesauce.
Pris pr. kuvert

Mixed Grill XXL

Normal

kr. 69,-

Kartoffel

Bagt kartoffel med
bacon- eller hvidløgssmør

Kr. 17,-

Flødegratinerede kartofler

Kr. 22,-

Pommes Frites**

Kr. 22,-

Fritterede kartoffelbåde**

Kr. 22,-

kr. 99,*XXL

kr. 95,*XXL

kr. 99,*XXL

kr. 109,-

Her får du både Chicago Roast, Turkey Roast og
Spareribs. Sælges kun som XXL og min 2 kuv.
Pris pr. kuvert

2. VÆLG TILBEHØR

*XXL

Sauce

(min. 2 kuv.)

Bearnaise sauce		

kr. 12,-

Rødvinssauce		

kr. 12,-

Bourbon sauce		

Kr. 12,-

Kold Sparerib sauce

kr. 12,-

Salat

Frisk mixed salat		
m. hjemmelavet dressing

Kr. 20,-

Hjemmelavet ColeSlaw

Kr. 20,-

Luksus salat, Stor
med 2 x dressing

Kr. 49,-

Chicago Roast, Chicago Pork Roast og Chicago Turkey Roast er HELE STEGE, derfor er mindste bestillingen en steg til 2 personer af disse produkter. Vi beregner ca 200 gr. kød pr person (vægt FØR stegning). Spareribs er ca 400 gr. pr person **=Pommes frites og kartoffelbåde tilbydes KUN ved afhentning

BESTIL TIL LEVERING:

BESTIL TIL AFHENTNING:

Leveringstiden er normalt
45-60 minutter, men du kan også
bestille til senere tidspunkter

Vi har hele tiden friskstegte
stege klar så ventetiden er ofte få
minutter

MENUER PÅ DENNE SIDE ER FRA 4 KUVERTER
OG KAN BESTILLES TIL SAMME DAG
Disse menuer har ofte en længere leveringstid end vores
andre daglige menuer, ca 30 minutter ved afhentning og
ca en time ved levering.
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 flødegratinerede kartofler, rødvinssauce,
hjemmekrydrede barbequechips og frisk mixed salat.
Pris pr. kuvert (min 4)
Pris med luksussalat i
stedet for alm. salat
kr. 139,- pr. kuv.

kr. 129,-

Leveringsgebyr fra kr. 35,- pr. levering
Se på bagsiden hvor vi bringer ud

American Style
Dinner

(2 retters menu)
Forret: Klassisk Rejecocktail med dressing, flutes og
smør.
Hovedret: Chicago Roast og Chicago Spareribs med
flødegratinerede kartofler, kold spareribssauce,
hjemmekrydrede barbequechips og frisk mixed salat.
Pris pr. kuvert (min 4)
Pris med luksussalat i
stedet for alm. salat
kr. 149,- pr. kuv.

kr. 139,-

STEAKS

HANDCUT & FIRE GRILLED
Sælges kun som afhentning
Chicago Steak, 200 gr.
Chicago Steak, 300 gr.
Turkey Steak, 200 gr.

kr. 85,kr. 125,kr. 75,-

AMERICAN GRAIN FED HEREFORD

RIB-EYE STEAK

HANDCUT & FIRE GRILLED

Forretter
Rejecocktail med brød, smør og
dressing
Tunmousse med brød og smør

Salater
Frisk Mixed salat/ hjemmelavet
ColeSlaw
Luksus salat – nok til 2 pers.

Drikke
Husets rødvin
69,Husets hvidvin 69,1,5 L sodavand 38,-

Kr 149,- (250 gr.)
Alle priser er uden tilbehør. Vægte er før stegning
Steaks tilberedes så det passer med en
transporttid på 10-15 minutter.

Diverse (wings og nuggets sælges kun ved afhentning)
Chicken Wings,
5 stk
25,12 stk
50,18 stk
70,Chicken Nuggets, 5 stk
12 stk

20,40,-

Brød og smør
Hvidløgsbrød
Hjemmekrydrede chips (bbq eller dild)

10,10,35,-

kr. 39,kr. 39,kr. 20,kr. 49,-

BUFFETER TIL DIN NÆSTE FEST
(min. 10 kuverter og bestilling min. 3 dage før)

Roast Buffet
STEGE, 3 slags:
Chicago Roast (rosastegt tyksteg)
Chicago Turkey Roast (Kalkunbryst)
Chicago Pork Roast (Skinkesteg)

UpTown Buffet
Forretter:
Hjemmelavet Luksus tunmousse med rejer og
Hjemmelavet kalkunsalat m/bacon og ananas
Hertil brød og smør.

US Buffet

Forretter:
Røget laks m/dild cremefraiche og
Hjemmelavet kalkunsalat m/bacon og ananas
Hertil brød og smør.

Fest Buffet
Forretter:
Hjemmelavet Luksus tunmousse med rejer og
Røget laks m/dild cremefraiche og
Hjemmelavet kalkunsalat m/bacon og ananas
Hertil brød og smør.

TILBEHØR, 5 slags:
Flødegratinerede kartofler eller bagte kartofler
Salatbar eller tomat-feta-oliven salat
Pastasalat eller coleslaw
Rødvinssauce eller bearnaisesauce
Hjemmekrydrede bbq chips

kr. 119,-

Hovedret:
Chicago Roast (rosastegt tyksteg)
Chicago Turkey Roast (helstegt kalkunbryst)
Flødegratinerede kartofler
Frisk mixed salat m/dressing
Hjemmekrydrede bbq chips

Dessert:
Valgfri
dessert
(se nederst)

Hovedret:
Chicago Roast (rosastegt tyksteg)
Chicago Turkey Roast (helstegt kalkunbryst)
Chicago Pork Roast (glaseret skinkesteg)
Flødegratinerede kartofler
Pastasalat m/pesto og majs
Hjemmekrydrede bbq chips

Dessert:
Valgfri
dessert
(se nederst)

Hovedret:
Chicago Roast (rosastegt tyksteg)
Chicago Turkey Roast (helstegt kalkunbryst)
Chicago Pork Roast (glaseret skinkesteg)
Flødegratinerede kartofler
Frisk mixed salat m/dressing
Hjemmekrydrede bbq chips

Dessert:
Valgfri
dessert
(se nederst)

Buffeter skal bestilles
min. 3 dage før og kan
leveres alle ugens dage
11-21

Valgfri dessert:
Islagkage,
Hjemmelavet
chokoladekonfekt
kage eller
Chokolademousse

kr. 139,kr. 149,kr. 159,-

Se mange flere buffetforslag på
www.chicago.dk

Vi har åben alle dage fra kl.

Bestil til afhentning eller
udbringning på telefon

16.30-20.30

70 100 111
eller

Bestilling kan afgives fra kl.

14.00-20.00

Dog skal bestilling til
levering gøres inden 19.30
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Valgfri kød

Forudbestilte buffeter
(min. 10 kuv.) kan leveres
alle dage fra 11-21.

Roast, Ribs, Pork eller Turkey

Bagt kartoffel

M. bacon- eller hvidløgssmør

Valgfri sauce

Bearnaise, rødvins eller whisky

Lille coleslaw

Vi har åben alle ugens dage, undtagen 24., 25. og 26/12 samt 1/1.
Oktober 2015.

Eat out at home!

Udbringning:

Hvad skal vi spise i aften? Et evigt tilbagevendende
spørgsmål i en travl hverdag. Tiden er knap, og vi har
ofte dårlig samvittighed over, at vi ikke tager os tid
til at forkæle familien.

Vi bringer dagligt ud i følgende postnumre mod gebyr kr. 35,-:
8000,8200,8210,8220,8230,8240,8260,8270,8310,8361,8381
Buffeter (min 10 kuverter og bestilt minimum 3 dage før:
Her bringer vi ud i et større område og fra 11-21.

Når overskuddet ikke lige er der, tager Chicago Roasthouse over.
Du skal blot dække bordet, så sørger vi for at forkæle dig, din familie
eller gæster med en madoplevelse, der på alle måder lever op til et
restaurantbesøg.
AARHUS

Skanderborgvej 212
8260 Viby
Priser og øvrige oplysninger er med forbehold for ændringer og trykfejl. Se på www.chicago.dk eller kontakt os på tlf. 70 100 111 for alle aktuelle
oplysninger, opdateringer og eventuelle nye produkter. Vi bringer kun ud i visse områder. Ring og hør nærmere eller se på www.chicago.dk

Bestil til afhentning eller udbringning på telefon 70 100 111 eller på www.chicago.dk

Eat out at home
MENUKORT
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Valgfri
sauce
+Valgfri offel
kart
+bagt coleslaw
+lille

kr 99,-

