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Vores menu og sortiment er sammensat af prisbelønnede 
produkter og friske råvarer. Vi har samlet et dygtigt hold af lokale 
madhåndværkere og producenter, som leverer sublimt håndværk 
og ansvarlig produktion. Sammen arbejder vi for at komme god 
smag, god kvalitet og god samvittighed på din tallerken. 

Hver torsdag 
fra kl. 17.00 - 21.00

Aftensmåltid 
inkl. drikkevare 
169 kr.

Vælg mellem følgende retter:⭐⭐
· 2 stk. burger sliders med braisseret 
  kylling, oksesteak eller halloumiost (v).⭐⭐
⭐⭐· 1 stk. surdejspizza med coppa & tomat,  
  svampe & trøffel (v) eller landskinke &     
  mozzarella.⭐⭐
⭐⭐· 1 stk. salat med laksemousse eller 
  sandwich med coppa & tomat,        
  laksemousse eller grillet aubergine (v).

Vælg mellem følgende drikkevarer:⭐⭐
Et glas husets vin, en lille fadøl eller 
sodavand – samlet pris 169 kr.

Book bord på 3132 1076 eller på vores 
hjemmeside: woodysandfriends.dk

Hver fredag & lørdag 
fra kl. 20.00 - 23.00

Nordisk tapas & 
fri bar i 2 timer
375 kr.
⭐⭐
Nordisk tapas
Læn jer tilbage og lad Woodys fylde 
bordet med lokale tapasspecialiteter 
med mæthedsgaranti. 

Fri Wunderbar
Vi ruller tag-selv-wunderbaren frem, 
og fylder den med god vin, kolde øl og 
udvalgte cocktails til fri afbenyttelse. 
Forlænget WUNDERBAR kan købes for 
125 kr. pr. time, hvis I vil blive hængende 
lidt længere. 

Tilbuddet gælder i 2 timer. Vælges af 
hele bordet. Minimum 2 personer. 

Book bord på 3132 1076 eller på vores 
hjemmeside: woodysandfriends.dk

Alle ugens dage 
til kl. 15.00

Byg Selv 
Brunch fra 
125 kr.

Sammensæt din yndlingsbruch på Woodys. 
Vi anbefaler 2-4 retter for et måltid. 
Retterne kan også købes enkeltvis til den 
lille sult. 

Se menukortet – vælg blandt andet:⭐⭐
· Hjemmelavet surdejstoast  
· Røræg & brunchpølser  
· Laksemousse & dild-ostecreme
· Ostebræt med havtorn & valnødder 
· Øllebrød med kompot og flødeskum
· Yoghurt Granola Bowl 
· Lille chokoladebrownie med knas
· Woodys Sorbet Smoothie

Se menukort 
på næste side^̂



Surdejspizza (fra kl. 11.00)

Prøv vores bud på delevenlige, fingerfood-ish, 
nordiske surdejspizzaer!

Coppa & Tomat Pizza Bianco
Foldet surdejspizza med coppa (langtidsmodnet svinefilet), mozza-
rella, urtepesto, semi-dried tomater, rucola og lidt citron-røg-mayo.

Skovsvampe & Trøffel Pizza Bianco (v)
Foldet surdejspizza med skovsvampe, mozzarella, urtepesto, 
pinjekerner, syltet rødløg, rucola og lidt trøffelmayo.

Landskinke & Mozzarella Pizza (Børnevenlig)

Foldet surdejspizza med landskinke, mozzarella og tomatsauce.
Tilvælg evt. rucola med urtepesto. 

Sandwich (fra kl. 11.00)

Coppa Sandwich (langtidsmodnet svinefilet)

Grillet surdejsbrød med mozzarella og cheddar med fyld af 
coppa, landpølse, rucola, urtepesto og semi-dried tomat.

Laksemousse Sandwich
Grillet surdejsbrød med mozzarella og fyld af laksemousse, 
syltet rødløg, urtepesto, rucola, sesam og dild-ostecreme. 

Grillet Aubergine Sandwich (v)
Grillet surdejsbrød med mozzarella og cheddar med fyld af 
aubergine, urtepesto, rucola, semi-dried tomat og nordisk hummus.

salater & Bowls (fra kl. 11.00)

Laksemousse Salat 
Salat, laksemousse, syltet rødløg, urtepesto og sesam. 
Serveres med dild-ostecreme og ristet mozzarellabrød.

Veggie Dahl – Hot Bowl (v)
Varm, krydret dahl af røde linser, rødbede, chili toppet med kold 
creme fraiche. Serveres med nordisk hummus og ristet surdejsbrød.

Lille frisk sidesalat 
Salat, revet Vesterhavsost, brødknas og hvid urtedressing.

snacks (fra kl. 11.00)

  

Nachos
Majschips med cheddarost – vælg 2 af følgende: Tomatsalsa, 
cremefraiche, guacamole og jalapenos. (Tilføj kylling for 30 kr.)

Snackbræt 

Dild-ostecreme, landpølse, spanske oliven, saltristede mandler, 
frøbrud (g) og rugcbrødschips

152

152

135

138

145

132

145

120

42

105

95

185/245

175

58
68
70
48
48

28/38/48

Burger Sliders (fra kl. 11.00) 

Smagfulde burgere – mix & match 2-3 sliders for et måltid. 
Kombinér evt. med en lille frisk sidesalat. 

                   142 kr.                                185 kr.               42 kr.

BBQ Steak Slider
Briochebolle med skiver af BBQ marineret oksesteg med cheddar
friterede løg, syltede rødløg, urtepesto, citron-røg mayo og rucola.

Mild Kylling Slider
Briochebolle med grillet, marineret kylling med ristede mandler,
syltet spidskål, urtepesto, citron-røg mayo og rucola.  

Grillet Halloumi Slider (v)
Briochebolle med grillet halloumi ost, syltet spidskål, urtepesto, 
citron-røg mayo og rucola.  

Nordisk tapas (fra kl. 11.00) 
  

Charcuteri af 100% dansk kvalitetskød, hjemmebagt brød og dipper 
fra områdets dygtigste madhåndværkere. Serveres som deleanretning, 
hvis I er flere. Prisen er pr. person.

Lille & Store Woodys ~ nordisk tapas      
· Coppa (langtidsmodnet svinefilet) og nordisk hummus
· Grov landpølse, Vesterhavsost og spanske oliven
· Tørret oste-peberpølse og dild-ostecreme
· Grillet aubergine og semi-dried tomater med fennikelfrø og timian
· Citron-røg aioli, ristet surdejsbrød og rugchips

Store Woodys indeholder desuden
· Peberbidder og urtepesto
· Røget svinemørbrad og hjemmesyltet rødløg 

Grønne Woodys (v) ~ nordisk tapas                 
· Woodys spicy dahl af røde linser, rødbede, chili og krydderurter
· Nordisk hummus og grillet aubergine
· Semi-dried tomater med fennikelfrø og timian 
· Dild-ostecreme, hjemmesyltet rødløg og urtepesto
· Citron-røg aioli, ristet surdejsbrød og rugchips

kager & Desserter
  

Dagens kage fra Le Gateau med flødeskum & pistacieknas

Chokoladebrownie & Kastberg is med pistacieknas

Ostebræt Vesterhavsost, havtornsylt, valnødder i sirup og frøbrud

Affogato – espresso med Kastberg vaniljeis
Hjemmelavet milkshake af Kastberg Is 
Kugler af Kastberg Is

byg selv brunch (til kl. 15.00)

Sammensæt din yndlingsbruch – vi anbefaler 2-4 retter for et måltid. 
Retterne kan også købes enkeltvis til den lille sult. Hver spisende person 
bedes udfylde en brunch-seddel (deling er ikke muligt). 

Hjemmelavet surdejstoast (singlepris: 65 kr.)  
– med dansk, tørret landskinke, mild mozzarella, cheddarost, 
urtepesto og semi-dried tomater. (Fås i vegetarisk udgave)

Røræg & brunchpølser (singlepris: 70 kr.)  
Røræg med brunchpølser med ramsløg, persilleolie og ristet brød.

Laksemousse & dild-ostecreme (singlepris: 65 kr.)  
Cremet laksemousse, hjemmelavet dild-ostecreme og ristet brød.

Ostebræt med havtorn & valnødder (singlepris: 70 kr.)  
Vesterhavsost med havtornsylt, valnødder i sirup, ristet brød og frøbrud. 

Øllebrød med kompot og flødeskum (singlepris: 65 kr.)
– med stikkelsbær- og rabarberkompot, flødeskum og granola.

Yoghurt Granola Bowl (singlepris: 65 kr.) 
– med stikkelsbær- og rabarberkompot, sirup og granola.

Lille chokoladebrownie med knas (singlepris: 55 kr.)  
Chokoladebrownie med hindbærsorbet og pistacieknas.

Woodys Sorbet Smoothie (singlepris: 55 kr.)  
Frisklavet smoothie med jordbærsorbet og hyldeblomstsaft.

brunch tallerken (til kl. 15.00)

Woodys Brunch No 1 (Fås i vegetarisk udgave – spørg os) 
· Laksemousse, dild-ostecreme, rugchips og ristet surdejsbrød
· Surdejstoast med dansk, tørret landskinke, mild mozzarella,         
  cheddarost, urtepesto og semi-dried tomater
· Cremet yoghurt eller øllebrød eller med rabarberkompot, 
   vanilje-stikkelsbærkompot, flødeskum og granola

Croissant eller bolle med smør
Tilkøb Vesterhavsost eller landskinke (+20 kr)  
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Til børnene
  

Lille øllebrød med kompot, flødeskum og granola (til kl. 15.00)

Surdejstoast med tørret skinke og mozzarella

1/2 surdejspizza med skinke, ost og tomatsauce (fra kl. 11.00) 

Spørg for vores øvrige retter i halv størrelse til børn under 13 år.

 2 stk. 125 kr.   1 stk. fra 55 kr.   3 stk. 165 kr.   4 stk. 190 kr.  

Spørg os om allergene ingredienser i vores menuer.


