Bestillingsseddel morgenmad
Bestil en færdig morgenmenu (se bagsiden) og/eller varer fra listen. Aflever bestillingssedlen i receptionen eller i postkassen
i mellemgangen senest kl. 06.00. Det hele står klart til dig i receptionen fra kl. 08.00.

1. Fyld ud
Bestilling gælder til følgende dag :
Husnr.:

Dato :

Navn:

2. Vælg blandt vores friskbagte og lækre rundstykker og brød. Husk at skrive antal

01

02

Øko rugstykke med
græskarkerner
Bagt med skoldet rug og
drysset med havreflager
og græskarkerner

Pris DKK 8 /stk.
Antal __________
07

Bondestykke mørk
Mørkt morgenstykke
bagt med surdej, kartoffel og malt. Sprød
skorpe og aromatisk,
fugtig krumme
Skagenslap fuld-korn
Toppet med havreflager og med solsikkekerner i bunden.

Pris DKK 8 /stk.
Antal __________

Antal __________
10

Grovbirkes
Pris DKK 8 /stk.
Flot og luftig birkes
med havreflager og
Antal __________
hørfrø. Grov og sprød.

God

11

04

Perfe
kt ti
mind l de
ste
06

Stenovnsbagt landbrød
Bagt på hvede og surdej. Den aflange facon
byder på flere skiver.

Pris DKK 8 /stk.

03

Perfe
kt ti
mind l de
ste
05

Skagenslap
Med let og luftig krumme
Pris DKK 8 /stk.
og sprød skorpe. Solsikkekerner i bund. Toppet
Antal __________
med birkes og sesamfrø.

Håndværker
Autentisk håndværker. Pris DKK 6 /stk.
Blød og let krumme,
Antal _______
samt tynd, sprød
skorpe med blå birkes.

Alm. rundstykke
Bagt af hvedemel. Drysset med hvide birkes.
Sprød, skorpe og blød
og lækker krumme

t ma

dbrø

d

Italiensk landbrød
Hvedebrød med
surdej og en smule
olie. Luftig krumme
med god smag.

Rugbrød
Stort og lækkert
rugbrød med
mange kerner

Pris DKK 25 /stk.
Antal __________

Pris DKK 25 /stk.
Antal __________

Pris DKK 35 /stk.
Antal __________

12

Pris DKK 6 /stk.
Antal __________
13

Franskbrød
Klassisk lyst brød,
bagt på skoldet rug
i stenovn og med
smagfulde blå birkes.

Fortsættelse næste side

Pris DKK 25/stk.
Antal __________

3. Vælg lidt til den søde tand
Høj snegl
Med sprød og luftig
wienerbrødsdej og
masser af aromatisk
kanelremonce.

14

Tebirkes/
Københavner birkes
Pris DKK 8 /stk.
Stor og sprød tebirkes
toppet med blå birkes
Antal __________
og fyldt med sød og
karamelliseret remonce.

Pris DKK 8 /stk.
Antal __________
15

Spandauere
Stor og luftig spandauer med saftig
hindbærfyld eller en blød og fyldig vaniljecreme
og ristede hasselnøddeflager.

4. Vælg pålæg
Pålæg

Pris DKK 8 /stk.
16 Antal m/hindbær _________
17 Antal m/vaniljecreme _____

5. Vælg drikke
DKK/stk.

Mini reje og skinkeost, 2 stk.

Antal

Drikke

10,00

DKK/stk.

Æblejuice øko, 1 ltr.

25,00

Skiveost øko, ml. 20 g

6,00

Appelsinjuice øko, 1 ltr.

25,00

Øko. Jordbær marmelade, 28 g

6,00

Letmælk øko, 1/2 ltr.

10,00

Øko. Blåbær marmelade, 28 g

6,00

Mathilde kakaomælk 200 ml.

6,00

Øko. Appelsin marmelade, 28 gr.

6,00

Tebrev øko, ass. 2 breve

6,00

Nutella, 15 g

5,00

Kaffe øko, 65 g

12,00

Honning, 20 gr.

3,00

Kaffe øko, 65 gr. og kaffefilter

15,00

Leverpostej, nybagt, 125 gr.
Smør, 9 gr.

12,00
2,50

Øko rørsukker

1,00

20 ml. kaffemælk

2,00

Smør, 200 gr.

18,00

Smoothie - blåbær

20,00

Skiveost, stor 180 gr.

30,00

Smoothie - ananas/kokos

20,00

Æg, øko 6 stk.

28,00

Smoothie - hindbær

20,00

Smoothie - mango

20,00

Antal

ELLER vælg en færdig morgenmenu
Bemærk ved bestilling af morgenmenuer: Det du i øvrigt
bestiller fra listen kommer i tillæg til morgenmenuer.

Morgenmenu til 2 voksne
•
•
•
•
•
•
•
•

4 store forskellige friskbagte rundstykker
Smør, marmelade, ost
Friskbagt leverpostej
Kaffe og kaffefiltre
Pris DKK 130
Tebreve
pr. menu til 2 voksne
Øko rørsukker
3 x 20 ml. kaffemælk
1 L. øko juice
Antal menuer__________

25

Morgenmenu til 1 barn
•
•
•
•
•
•

1 håndværker og 1 almindeligt rundstykke
1/4 l. æble eller appelsinjuice
1 smoothie
Smør
Pris DKK 40
Nutella
Marmelade
pr. menu til 1 barn

6. Aflevér bestillingssedlen i postkassen i mellemgangen eller i receptionen.

Antal menuer__________

20

