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TILBYDER 

FRISKSMURT SMØRREBRØD 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Navn:_____________________________ Tlf.______________ Dato for afhentning:_________ Kl._______ 
 
 
 _____ stk. Sandwich-trekant, forskellige slags Pr. stk. kr. 19,00 
 

_____ stk. Sandwichboller forskellige slags Pr. stk. kr. 40,00 
 

_____ stk. Håndmadder (uspecificeret)  Pr. stk. kr. 15,00 
  

Smørrebrød til priserne:        28,00      35,00     
_____ stk. Marinerede sild med løg og capers    
_____ stk. Kryddersild med løg og capers    
_____ stk. Karrysild med æg 
_____ stk. Roastbeef m/ remoulade og ristede løg    
_____ stk. Flæskesteg m/ rødkål og agurkesalat    
_____ stk. Skinke m/ italiensk salat     
_____ stk. Dyrlægens natmad m/ sky og løg    
_____ stk. Kartoffelmad m/mayonnaise og løg    
_____ stk. Kalkunbryst m/ æggesalat og bacon    
_____ stk. Leverpostej m/ surt     
_____ stk. Hjemmelavet rullepølse m/ sky og løg  
_____ stk. Æg og rejer m/ asparges og citron    
_____ stk. Ribbensteg m/ rødkål og agurkesalat    
_____ stk. Frikadeller m/ rødkål og agurkesalat    
_____ stk. Oksebryst m/ peberrod og pickles    
_____ stk. Fiskefilét m/ remoulade og citron   

 

Luksus-smørrebrød:  
_____ stk. Fiskefilet m/ rejer og asparges Pris pr. stk. kr. 55,00  
_____ stk. Løvemad m/ æggeblomme og capers Pris pr. stk. kr. 50,00  
_____ stk. Hjemmelavet hønsesalat m/ananas & baconPris pr. stk. kr. 50,00  
_____ stk. Mørbradbøf m/ bløde løg og surt Pris pr. stk. kr. 50,00  
_____ stk. Pariserbøf m/ pickles, rødbeder og surt   Pris pr. stk. kr. 50,00 
_____ stk. Hakkebøf m/spejlæg  Pris pr. stk. kr. 50,00 
  

 

Luksus-smørrebrød på franskbrød: 
_____ stk. Ost (mell.-lagret) m/ peberfrugt Pris pr. stk. kr. 28,00  
_____ stk. Ost (lagret) med sky og løg  Pris pr. stk. kr. 28,00  
_____ stk. Rullepølse (hjemmelavet) m/ sky og løg   Pris pr. stk. kr. 35,00    
_____ stk. Fersk røget laks m/ asparges        Pris pr. stk. kr. 45,00  
_____ stk. Gravad laks m/ dild-dressing  Pris pr. stk. kr. 45,00  
_____ stk. Rejer m/ mayonnaise og citron Pris pr. stk. kr. 55,00  

 

Stjerneskud/Ål 
_____ stk. Stjerneskud m/ stegt og kogt fisk, laks, rejer, 

dressing, citron og grønt, m/ brød Pris pr. stk. kr. 75,00 
 _____ stk. Stjernekaster m/2 stk. stegt fisk, rejer, 
  dressing, citron og grønt, m/ brød Pris pr. stk. kr. 45,00 

_____ stk. 2 stk. ål m/rugbrød og æggestand Pris pr. stk. kr. 60,00 
 

Bestilling senest en dag før afhentning. 


