
Gadekøkkenets frokostretter

LETTE FROKOSTRETTER Kuvertpris

706. Mexicansk oksekødstærte m. salat, dressing og flutes 59,00 kr.

707. Kyllingetærte m. salat, dressing og flutes 59,00 kr.

708. Skinkestang m. salat, dressing og flutes 59,00 kr.

709. Porre-skinketærte m. salat, dressing og flutes 59,00 kr.

731. Pandekager m. oksekødsfyld. Hertil salat, dressing og flutes 69,00 kr.

Ovenstående priser er inkl. moms og gældende ved bestilling af min. 8 kuverter.

FROKOSTRETTER MED VALGFRI TILBEHØR 
– vælg 1 ret fra hver kategori

Kuvertpris
69,00 kr.

KØD

750. Frikadeller (135 g)

751. Marineret kyllingefilet (135 g)

752. Skinke – kold. Flot anrettet på fad (135 g)

753. Roastbeef - kold. Flot anrettet på fad (135 g)

KARTOFLER

760. Flødekartofler (300 g)

761. Kartoffelsalat (300 g)

762. Små ovnstegte krydderkartofler (300 g)

763. Pestokartofler (300 g)

SALAT

770. Salat m. orangemarinerede æbler, druer/mango/melon, soltørrede tranebær mm. (150 g)

771. Marineret bulgursalat (150 g)

773. Pastasalat m. semidried tomater, pesto, forårsløg, fetaost, ærter (150 g)

774. Græsk tomatsalat (150 g)

775. Blandet grøn salat (125 g) med dressing (35 g)

776. Grøn salat m. semidried tomater, agurk, cherrytomat, perlebyg, puck-feta, pesto m.m.

Ovenstående pris er inkl. moms og gældende ved bestilling af min. 10 kuverter
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Gadekøkkenets frokostretter

KLASSISKE MIDDAGSRETTER Kuvertpris

780. Gule ærter m. letsaltet flæsk, kogt medister, sennep, rødbeder og rugbrød 79,00 kr.

781. Dansk bøf m. bløde løg, hvide kartofler, skysauce og rødbeder 79,00 kr.

782. Bøfstroganof m. kartoffelmos og rødbeder 87,00 kr.

783. Glaceret hamburgerryg m. gemüse, hvide kartofler, cremet aspargessauce 87,00 kr.

784. Stegt flæsk (stegt, paneret samt røget) m. hvide kartofler, persillesauce, 
rødbeder

105,00 kr.

785. Nakkefilet stegt som vildt m. bacon, hvide kartofler, vildtsauce, ærter,       
waldorfsalat, tyttebærsyltetøj og asier

129,00 kr.

Ovenstående priser er inkl. moms og gældende ved bestilling af min. 20 kuverter. 

Skal bestilles senest 1 uge før.
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Gadekøkkenets 
diner transportable

Lokale livretter og lækre madoplevelser
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Velsmagende og lækker mad er en sikker op-
skrift på et vellykket arrangement. Den side af 
sagen kan du trygt overlade til Gadekøkkenet.

Du er altid velkommen til at kontakte os for at 
høre, hvilke muligheder vi kan tilbyde indenfor:
• BUFFET & FESTMENU
• RECEPTIONSBUFFET
• BRUNCH
• FROKOSTRETTER
• SANDWICH
• KAGE & FRUGTANRETNING
• PÅLÆGSBORDE
• TAPAS 
• JULEBUFFET

Gadekøkkenet leverer til private, institutioner, 
kontorer, foreninger, sportsklubber og lignende.

Anretning
Alle retter, der skal serveres kolde, er dekorativt 
færdiganrettede på pæne fade, skåle o.l. – lige 
til at stille på bordet.

Varme kartoffelretter og styk-stege (eks. kyl-
ling, frikadeller m.m.) leveres i ildfaste fade – 
lige til at stille på bordet.

Ved helstege må udskæring af kødet påregnes.
Varm sauce leveres enten i svejsede en-

gangsplastbakker eller i stålkantiner med låg – 
hav derfor sauceskåle klar eller lån dem af os.

Flutes og brydebrød leveres kolde – påregn 
derfor opvarmning af disse.

I kan ønske at få maden leveret i engangsem-
ballage – der er ikke forskel i prisen.

Udbringning
Fra Gadekøkkenet tilbyder vi udbringning af 
mad i Jammerbugt Kommune og omegn – ring 
og forhør om mulighederne.
I en afstand af op til 20 km er prisen 250 kr.
Hvis afstanden er 20 - 40 km er prisen 350 kr.
I er meget velkomne til selv at afhente maden.

Bestilling
Bestil gerne maden i god tid. Har du brug for at 
ændre kuvertantallet før jeres arrangement, kan 
det ske:
• buffet senest 5 dage før. 
• sandwich, frokostretter og salatanretninger 

senest 2 dage før.

Betaling
Beløbet kan betales kontant eller overføres via 
netbank. Vi kan ikke modtage dankort.

Returgods
Transportkasser og evt. fade, skåle o.l. bedes 
afleveret i Gadekøkkenet senest 2 dage efter 
levering af maden. Er fade, skåle o.l. ikke ren-
gjorte, opkræver vi 10 kr. pr. kuvert.

Lækre madoplevelser til et vellykket arrangement


