
Gadekøkkenets sandwich m.m.
Nedenstående priser er inkl. moms og gældende ved bestilling af min. 15 kuverter.

VALGMULIGHEDER Kuvertpris

SMØRREBRØD

 1. Håndmadder (ca. 2 skv. pålæg, 4 slags pynt – uspec.) 14 kr.

 2. Smørrebrød (ca. 3 skv. pålæg, 6 salgs pynt – uspec.) 24 kr.

 3. Franskbrød 1/1 m. ost 25 kr.

 4. Franskbrød 1/1 m. rullepølse 28 kr.

 5. Madpakke (3 håndmadder, uspecificerede) 27 kr.

SANDWICH

 6. Grove pålægs-sandwichboller – lækre og smagfulde 22 kr.

 7. Sandwich m. tun-, eller skinkefyld - todækker 15 kr.

 8. Gourmet-sandwich – lækre, smagfulde og store *) 33 kr.

KAGE

12. Kage – uspecificeret 11 kr.

13. Kage – fløde 16 kr.

FRUGTANRETNING

14. Frugtanretning – med udskåret frugt og nødder 10 kr.

PÅLÆGSKAGE

20. Pålægskage m. varmrøget laks, æg m. rejer, røget dyrekølle 
m. tyttebærskum, rullepølse m.m. Af én pålægskage bliver der, 
hvad der svarer til 12 halve franskbrød med pålæg. 
Gadekøkkenets pålægskager er festlige og appetitlige at se 
på. De har en grov og lækker brødbund, og de er nemmere at 
håndtere og lettere at skære ud end en pålægskagemand. 

198 kr.

*) På næste side ses udvalget af Gourmet-sandwich.

Lokale livretter og lækre madoplevelser
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Kontakt os og forhør dig om, hvilke sandwich vi kan tilbyde den pågældende dag.

Vi har følgende Gourmet-sandwich på repertoiret:

Nr. Navn Indhold

8.A Club-sandwich Italiensk landstykke m. kylling, carrydressing, bacon, ananas, 
tomat, agurk

8.C Kylling-sandwich m. 
crunchy karrysalat

Italiensk landstykke med kyllingesalat m. crunchy karry, æbler, 
mango chutney, ananas, forårsløg, peberfrugt, flødeost

8.D Cheddarristet
sandwich m. røget 
svinemørbrad

Italiensk landstykke m. røget svinemørbrad, cheddarost, 
soltørrede tomater, drueagurk, creme bonjour med tomat, 
blandet salatmix

8.E Græsk kylling-sandwich 
m. tzatziki

Grov sandwichtrekant m. kylling, tzatziki, philadelfia light m. 
agurk og dild, peberfrugt, tomat, agurk, blandet salatmix

8.G Beef ’n’ cheese-
sandwich

Italiensk landstykke m. roastbeef, creme bonjour, Harissa Goji-
chutney, mozarella, blandet salatmix

8.H Ægge-reje-
sandwich DeLuxe

Grov sandwichtrekant m. æg, rejer, creme bonjour, tomat, 
agurk, blandet salatmix

8.J Pulled pork-sandwich 
med BBQ

Café Munkebolle Fuldkorn. Pulled pork, coleslaw, barbeque-
sauce, agurkesalat, løg.

8.K Sandwich m. grillet 
serranoskinke

Fuldkornslandstykke m. grillet serranoskinke, gratineret brieost, 
pesto, bagt peberfrugt, blandet salatmix

8.L Sandwich m. 
middelhavsfyld

Italiensk landstykke m. rejer, crabfish, æg, dild, sennep

8.M Sandwich – chicken Græskarstykke m. tomatsalsa m. rødløg og chili, 
persillepestocreme

Gadekøkkenets gourmetsandwich

Lokale livretter og lækre madoplevelser
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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


