SMØRREBRØD – SLAGTER SUHR
Navn: ______________________________________________
Telefonnummer: _________________________________
Dato for anvendelse: ____________________________
Skriv ønsket antal ud for hver type og indlever
bestillingssedlen i butikken senest dagen før.

Kødpålæg
____ Tatar m/ kapers, peberrod og pickles (55,-)
____ Røget filet m/ røræg (32,-)

NB: Smørrebrød på side 1 og
frokoststykker/håndmadder på side 2

____ Sprængt oksebryst, peberrod & pickles (32,-)
____ Røget filet m/ løg og sky (32,-)

Fisk og skaldyr

____ Roastbeef m/ kold kartoffelsalat (32,-)

____ Marineret sild (32,-)
____ Kryddersild (32,-)
____ Stegt sild i eddike (32,-)
____ Fiskefilet m/ remoulade og citron (32,-)
____ Fiskefilet m/ rejer citron og mayo (40,-)
____ Rejer m/ citron og mayonnaise (55,-)
____ Æg m/ rejer og mayonnaise (32,-)
____ Røget østersølaks m/ asparges (55,-)
____ Røget ål m/ røræg (70,-)
____ Stjerneskud (70,-)

____ Roastbeef m/ remoulade og ristede løg (32,-)
____ Røget okseinderlår m/ røræg (32,-)
____ Dansk bøf m/ bløde løg og agurkesalat (32,-)
____ Helstegt kam m/ rødkål og surt (32,-)
____ Ribbensteg m/ rødkål og surt (32,-)
____ Stegt lever m/ bacon (32,-)
____ Leverpostej m/ bacon, sky og surt (32,-)
____ Kogt skinke m/ italiensk salat (32,-)
____ Rullepølse m/ sky og løgringe (32,-)
____ Frikadelle m/ kartoffelsalat (32,-)
____ Frikadelle m/ rødkål og surt (32,-)

Salat

____ Salami m/ sky og løgringe (32,-)

____ Æg m/ karrysalat og bacon (32,-)
____ Hønsesalat m/ bacon (32,-)

____ Dyrlægens natmad (32,-)
____ Mørbradbøf, bløde løg, surt og bacon (32,-)

____ Krabbesalat (32,-)
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Vi tager forbehold for fejl og prisændringer. Tjek altid Slagter-suhr.dk for
nyeste version.
Opdateret 2020-06

FROKOSTSTYKKER – SLAGTER SUHR
Fisk og skaldyr
____ Fiskefilet m/ remoulade (15,-)

Kødpålæg
____ Roastbeef m/ remoulade (15,-)

____ Torskerogn m/ remoulade eller mayo (15,-)

____ Røget filet m/ røræg (15,-)

____ Torskerogn m/ rejer (15,-)

____ Oksebryst m/ peberrod og pickles (15,-)

____ Fiskefrikadelle m/ remoulade (15,-)

____ Spegepølse m/ sky og løg (15,-)
____ Rullepølse m/ sky og løg (15,-)

Salat & Æg

____ Kødpølse m/ remoulade og ristede løg (15,-)

____ Æg m/ karrysalat og bacon (15,-)
____ Æg m/ rejer (15,-)
____ Æg og tomat (15,-)
____ Æg og laks (15,-)
____ Wienersalat (15,-)
____ Sommersalat (15,-)
____ Skinkesalat (15,-)

____ Medisterpølse m/ sennep og rødbede (15,-)
___ Medisterpølse m/ rødkål og agurkesalat (15,-)
____ Frikadelle m/ kartoffelsalat (15,-)
____ Frikadelle m/ rødkål og agurkesalat (15,-)
____ Flæskesteg m/ surt og flæskesvær (15,-)
____ Leverpostej m/ rødbede og agurkesalat (15,-)
____ Dyrlægens natmad (15,-)

Andet

____ Skinke m/ italiensk salat (15,-)

____ Kalkun m/ karrysalat og bacon (15,-)

____ Stegt flæsk m/ æble (15,-)

____ Tomat m/ rå løg (15,-)
____ Kartoffel m/ rå eller ristede løg (15,-)
____ Mild ost (20,-)
____ Stærk ost (20,-)
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