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GRATIS
PRØVE-

SMAGNING



Mad med kærlighed fra
det gode madhus...

Historien  
om kartoflen
Vi er stolte af vores lokale  
kartofler, som dyrkes af 
3 fynske kartoffelavlere.

Vi sætter altid  
BORGEREN I CENTRUM

Vi sætter pris på  
kontakt til borgeren og er 

 lydhøre for nye idéer,  livretter, 
ris og ros m.m.

Vores mad er  
hjEMMElaVET og  veltillavet

Vores mad er   
årstidsbestemt

Vi handler en stor del hos 
lOKalE  leverandører

Vi er en flok friske faguddannede  kollegaer, som er 
superstolte af vores mad...

DU KAN ALTID  
 BESTILLE EN GRATIS 

 PRØVESMAGNING



Vores tilbud til dig...
●   Vi kan levere færdigretter sTRaKs.

●   Vi er lige i NæRhEdEN.

●   Vi giver meget gerne en  
GRaTIs pRøVEsMaGNING i eget hjem.

●   Vi kommer gerne på BEsøG I EGET hjEM og præsenterer 
vores inspirationsmaterialer.

●   Vi udlåner MIKROOVN GRaTIs.

●   du er velkommen til at besøge det gode madhus i  
sVENdBORG.

Sovsen  
fra Svendborg
Vi er berømte for vores sovser. 
Hver uge koger vi selv grund-
fonder af kraftben og urter.

Du ringer - vi kommer 

tlf. 62 23 43 30



Ugens menukort består af  
16 hovedretter og 10 biretter...

Eksempler på årstidsbestemte retter:

Ring, hvis brochuren har skabt 
din interesse 

tlf. 62 23 43 30
Med venlig hilsen 
fra Sydfyn...

Helle Hejn , cheføkonoma 

Nyt menukort
hver uge

 VINTER 
Gule ærter med  
kartofler og hertil kogt 
fersk flæsk.

 FORÅR 
Gammeldags stegt 
kyllingelår med persille, 
kartofler, skysovs 
og hjemmelavet 
rabarberkompot.

sOMMER  
Barbecue  marineret 
spareribs med kartofler, 
brun sovs og nye 
gulerødder.

EFTERÅR 
Gammeldags  oksesteg 
med kartofler, skysovs, 
friskbagte senneps
braiserede selleri.

KØLEMAD GØR LIVET NEMMERE...
Du bestemmer selv, hvad du vil spise – og hvornår du vil spise.
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Du kan selv 
bestemme hvor 
mange færdig-
retter du køber 
til en uge.
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