Vi elsker mad - især når den er hjemmelavet
Og vi deler gerne...

SC SMØRREBRØD
LÆKKER MAD LEVERET TIL HVERDAG & FEST

MAD UD AF BILEN

MAD UD AF HUSET

Leveret hver dag
til din arbejdsplads

Mange muligheder
til din næste fest

PØLSEVOGN

HELSTEGT GRIS

Lej en pølsevogn til dit
næste arrangement

Helstegt pattegris
til festen

Se mere på: www.scsb.dk
Kontakt tlf. 64 46 14 44 og hør mere.

DYT DYT så er der frokost
FRISK OG LÆKKER FROKOST
LIGE TIL ARBEJDSPLADSEN

Vores bil er fyldt med lækre sandwich, smørrebrød og salater.
- og vi kommer gerne forbi din virksomhed eller butik.

MAD UD AF BILEN
SANDWICHES

LÆKRE SALATER

14 forskellige varianter
med valgfrit brød

med kylling, skinke eller tun, æg og rejer.
Varieret grønt efter årstiden inkl. flutes.

Pr. stk. ��������������������������������

48,-

Pr. stk. ��������������������������������

SMØRREBRØD

KARTOFFELSALAT

Almindelig eller luksus. Altid frisksmurt
og højtbelagt med gode råvarer

Hjemmelavet inkl. 2 stk.

Pr. stk. fra����������������������������

28,-

MADPAKKER
3 halve ����������������������������������������
4 halve ���������������������������������������������

33,44,-

hjemmestegte frikadeller ��������������

45,45,-

Husk du kan bestille forud og altid
være sikker på at få din ynglingsfrokost. Du kan betale med både
Dankort og Mobilepay.
SMS din bestilling på 23 27 54 76
- (husk at skrive din adresse)

VI KØRER HVER DAG
I MIDDELFART,
NR. ÅBY OG EJBY
MELLEM KL. 9.00 - 12.00

SMS din bestilling på 23 27 54 76
(husk at skrive din adresse)
SANDWICH kr. 48,00
Husets specialitet - Karrykværner (kylling, bacon, karrydressing, salat, tomat, agurk, løg og peber)
Skinke og ost (salat, rød dressing, tomat, agurk, løg og peber)
Tun og æg (salat, rød dressing, tomat, agurk, løg og peber)
Kalkun og hønsesalat (salat, rød dressing, tomat, agurk, løg og peber)
Æg og rejer (salat, rød dressing, mayonnaise, tomat, agurk, løg og peber)
Roastbeef og remoulade (salat, rød dressing, ristet løg, tomat, agurkesalat og peber)
Ribbenssteg (salat, rød dressing, rødkål og agurkesalat)
Bacon og ost (salat, rød dressing, tomat, agurk, løg og peber)
Røget laks (salat, purløgscreme, tomat, agurk og peber)
Skinke og bacon (salat, purløgscreme, soltørrede tomat, agurk, løg og peber)
Æg og bacon m/karrydressing (salat, karrydressing, tomat, løg og peber)
Frikadelle sandwich (salat, rød dressing, rødkål, agurkesalat og rødløg)
Røget laks m/rygeostsalat (salat, rygeostsalat, tomat, purløg og peber)
Rygeostsalat m/bacon og kartofler (salat, rygeostsalat, kartofler, tomat, purløg og agurk)

VALGFRIT BRØD TIL DIN SANDWICH
Baguette

Havsalt pave

Chili pave

Grov baguette

Grov pave

Solstykke

Urtestykke

MADPAKKE
3 halve kr. 33,00

3 halve + ost kr. 48,0

4 halve kr. 44,00

HJEMMELAVET KARTOFFELSALAT m/2 stk frikadeller kr. 45,00
LÆKKER FYLDIG SALAT MED FLUTES kr. 45,00
Kylling

Skinke

DRIKKELSE 0,5 LITER
Sodavand

kr. 20,00

Kildevand m/smag

kr. 15,00

Kildevand

kr. 10,00

Tun, æg og rejer

Kontakt Susanne 64 46 14 44
for evt. andre ønsker

MAD TIL DIT NÆSTE SELSKAB
FRA BUNDEN AF DE BEDSTE RÅVARER

Vi laver det hele og bringer det gerne til jeres dør. Vi leverer både mad
til fødselsdage, konfirmationer, bryllupper og meget mere.

MAD UD AF HUSET
BUFFET
 slags forretter
2
Hjemmelavet hønsesalat m/ananas og flutes
Tunmousse m/rejer, asparges og flutes
Varmrøget laks m/rejer, asparges, dilcreme og flutes
Cæsar salat m/karrydressing og flutes
Ristet laks m/pigment, purløgscreme og flutes
Tarteletter m/høns i asparges

2 slags kød
 S culottesteg - Glaseret skinke
U
Krydret svinekam - Svinekam m/sprøde svær
Kalvefilet - Farseret svinemørbrad
Rosastegt oksefilet - Helstegt culottesteg
Mørbrad i paprikasauce

2 slags kartofler
 agt kartoffelmos m/bacon og løg
B
Smørstegte kartofler m/sauce
Flødekartofler - Hjemmelavet kartoffelsalat

3 slags tilbehør
T omatsalat m/mozzarella ost, bacon og løg
Broccolisalat - Lækker fyldig salat
Pastasalat - Ristede grøntsager
Hjertesalat m/nødder, æbler og bladselleri

Pr. kuvert

195,-

Følg os på facebook

HOVEDRETTER Min. 10 couverter

ANTAL

Kalvesteg, stegt som vildt m/hvide og brune katofler,
waldorfsalat, asier, tyttebær og kalvesauce

Kr. 140,00

Wienersnitzel m/brasede kartofler, citron m/capers
revet peberrod, benfri sild, ærter og skysovs

Kr. 130,00

Svinekam m/sprød svær, hvide og brune kartofler,
rødkål, surt og sovs

Kr. 120,00

Gammeldags oksesteg m/hvide kartofler, glaserede
perleløg, gulerødder, bønner, tyttebær, asier og sovs

Kr. 130,00

Kalvefilet m/smørstegte kartofler, hjertesalat,
waldorfsalat, surt og sødt samt sovs

Kr. 150,00

NATMAD
Biksemad m/spejlæg og rødbeder

Kr. 55,00

Apargessuppe m/kødboller og flutes

Kr. 50,00

Klar suppe m/boller og flutes

Kr. 50,00

3 slags pålæg og lun leverpostej

Kr. 50,00

Svensk pølseret m/flutes

Kr. 50,00

DESSERTER
Brownies m/frisk frugt og hjemmelavet is

Kr. 55,00

Hjemmelavet is m/frugter og hindbærsauce

Kr. 50,00

Frugttærte m/creme faiche

Kr. 50,00

PØLSEBORD
10 lækre varianter pålæg anrettet på drejefad

Kr. 110,00

GLASERET SKINKE Min. 10 couverter
Hjemmelavet frikadeller og glaseret skinke, hjemmelavet
kartoffelsalat eller flødekartofler, lækker fyldig salat,
dressing og flutes

Kr. 110,00

Vi bringer ud i området - nær Odense Middelfart og Kolding

Der er mæthedsgaranti...
SMØRREBRØD

ANTAL

Uspecificeret

Kr. 28,00

Roastbeef m/remoulade, løg og peberrod

Kr. 30,00

Skinke eller Hamburgerryg m/italiensk salat

Kr. 30,00

Rullepølse m/sky og løg

Kr. 30,00

Dyrlægens natmad m/ sky og løg

Kr. 30,00

Oksebryst m/peberrodssalat

Kr. 30,00

Æg m/rejer og kaviar

Kr. 30,00

Flæskesteg m/rødkål og surt

Kr. 30,00

Leverpostej m/bacon og champignon

Kr. 30,00

Røget kalkunbryst m/hønsesalat

Kr. 30,00

Hjemmelavede frikadelle m/rødkål og surt

Kr. 30,00

LUKSUS SMØRREBRØD

ANTAL

Rødspætte m/rejer

Kr. 32,00

Mørbradbøf m/bløde løg

Kr. 45,00

Røget ål m/æggestand

Kr. 48,00

Røget Ørredefilet m/dressing og æggestand

Kr. 45,00

SILD
Kryddersild og hvide sild m/hjemmelavet karrysalat

Kr. 40,00

LILLE PLATTE
Sild m/karrysalat, Rødspættefilet m/remoulade,
mørbradbøf m/bløde løg og surt, mrieost

Kr. 90,00

Kan laves som anretning

+15,00

Brød og smør

+15,00

STOR PLATTE
Sild m/karrysalat, Rødspættefilet m/remoulade, mørbradbøf
m/bløde løg og surt, Æg og rejer, Ribbenssteg m/rødkål,
Roastbeef m/remoulade, løg og peberrod, 2 slags oste

Kr. 140,00

Kan laves som anretning

+15,00

Brød og smør

+15,00

FRANSKBRØD
Almindelig ost

Kr. 25,00

Gammelost m/sky og løg

Kr. 35,00

Rullepølse m/sky og løg

Kr. 28,00

Røget laks m/æggestand

Kr. 48,00

Rejer

Kr. 48,00

BRUNCH Min. 10 couverter / Kr. 129,00

ANTAL

Røræg med bacon og brunchpølser
Lun leverpostej med bacon og champignon
Rullepølse med sky og rå løg
Spegepølse med sky og rå løg
Pandekager med sirup
Brieost med druer
Mellemlagret ost med druer
Frisk frugt (melon, ananas og druer)

KAN TILKØBES
Rugbrød, franskbrød, rundstykker og smør

+25,00

Røget laks med asparges og dressing

+20,00

Parmaskinke med melon

+15,00

Vi bringer ud i området - nær Odense Middelfart og Kolding

DIN EGEN PØLSEVOGN TIL FESTEN
ELLER HELSTEGT PATTEGRIS PÅ GRILL
Hos os bliver grisen helstegt og grillet hele vejen igennem.
Pølserne med brød bliver rakt over disken med et smil.

UDLEJNING AF PØLSEVOGN
Professionelle og smilende pølsemænd og -damer klarer serveringen fra pølsevognen. Alle vores
medarbejdere har naturligvis gennemgået relevante fødevarehygiejnekurser, så du er sikret
korrekt håndtering af fødevarerne.

HELSTEGT PATTEGRIS
Hos SC Smørrebrød kan du bestille helstegt pattegris året rundt. Vores grise kommer i hel tilstand
på grillen, så gæsterne kan få fornemmelsen af, at det virkelig er en helstegt pattegris, og ikke
blot er nogle tilfældige stykker, der er skåret af grisen.
Under 50 personer
( Helstegt pattegris + tilkøb menu)

HELSTEGT PATTEGRIS
�����������������������������������

6.500,-

MENU 1
Smørstegte kartofler el kartoffelsalat,
lækker fyldig salat og dressing

Pr. couvert��������������������������

Pr. couvert��������������������������

HELSTEGT PATTEGRIS + MENU 1
Smørstegte kartofler el kartoffelsalat,
lækker fyldig salat og dressing

Pr. couvert����������������������

50,-

MENU 2
2 stk valgfrie kartofler
og 3 stk valgfrit tilbehør fra grillbuffet

50 personer og derover
( Helstegt pattegris + menu)

180,-

HELSTEGT PATTEGRIS + MENU 2
2 stk valgfrie kartofler
og 3 stk valgfrit tilbehør fra grillbuffet

Pr. couvert����������������������

80,-

Se mere på: www.scsb.dk
Kontakt tlf. 23 27 54 76 og hør mere.

210,-

