Gældende fra 01/4-2022

SMØRREBRØD
SANDWICH
BURGER
SPECIALITETER
VARME MENUER
MIXED SALAT
GRILL

Velkommen
Vi har igennem over 50 år leveret smørrebrød til Ballerup og omegn. Vi har igennem årene
holdt fast i de gamle og stolte traditioner omkring hjemmelavet smørrebrød, da dette sikrer
dig et godt måltid, som er spændende og til en rimelig pris.

Vi smører Deres daglige madpakke, og vi leverer maden til Deres fest eller til Deres
reception. Alt i kolde borde og platter.
De har nu modtaget vores brochurer.
Vi håber, at De finder det både spændende og varieret. De vil endvidere se, at vores menuer
egner sig lige godt såvel til private fester som til forretnings- og firmafester.
Hvad De end måtte vælge, vil det kulinarisk altid være sat i højsædet.
De er altid velkommen til at kontakte os, hvis De ønsker gode råd eller vejledning inden De
tager den endelige beslutning.
Vi takker for Deres henvendelse og ser frem til at høre nærmere fra dem.

Med venlig hilsen

Ballerup Smørrebrød ApS
Til daglig - Til fest!
Hjemmeside: www.ballerupsmorrebrod.dk
Baltorpstriben ◦ Baltorpvej 9 ◦ 2750 Ballerup ◦ Tlf: 44974664
Mandag: Lukket ◦ Tirsdag – Søndag: 07:30-14:30
(Udenfor åbningstider efter aftale)

Smørrebrød

Smørrebrød
Nr.

Pris

Stk.

Nr.

Kød

Uspecificeret
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Håndmadder
Frokostsmørrebrød, pænt belagt
Selskabssmørrebrød
Luksussmørrebrød
Saltsnitter
Luksussnitter
Ostesnitter
Trekant Sandwich
Pindemadder

kr. 16
kr. 32
kr. 42
kr. 52
kr. 25
kr. 42
kr. 25
kr. 17
kr. 16

Sild
10
11
12
13

Marineret sild m/ løg & capers
Kryddersild m/ løg & capers
Karrysild m/ løg & capers
Stegt sild m/ løg & capers

kr. 32
kr. 32
kr. 32
kr. 35

Fisk
14
15
16
17
18
19
20

Fiskefilet m/ remoulade & citron
Fiskefilet m/ mayonnaise & rejer
Fersk røget laks m/ røræg & asparges *
Gravad laks m/ sennepsdressing *
Røget ål m/ røræg & asparges
Røget ål, dobbelt m/ røræg & asparges
Røget forel m/ rejer, æg, mayonnaise
og kaviar
21 Rejer m/ mayonnaise *

kr. 43
kr. 56
kr. 63
kr. 63
kr. 67
kr. 99
kr. 52
kr. 52

Kød
22 Flæskesteg m/rødkål & surt
23 Håndskåret svinekam m/svesker,
rødkål & surt
24 Svinemørbrad m/ karrysalat, løg,
champignon, surt & bacon
25 Svinemørbrad m/ bearnaise, løg,
champignon, surt & bacon
26 Svinemørbrad m/ rødbeder, løg,
champignon, surt & bacon
27 Kalvemedaljon m/ ristede champignon,
surt & bearnaise
28 Frikadelle m/ rødkål, asier & rødbeder
29 Roastbeef m/ remoulade & løg
30 Roastbeef m/ kartoffelsalat
31 Roastbeef m/ bløde løg & spejlæg
32 Dansk bøf m/ bløde løg & rødbeder
33 Dansk bøf m/ bløde løg & spejlæg
34 Lille engelsk bøf m/ bløde løg &
bearnaise
35 Oksebryst m/ pickles, surt & peberrod
36 Oksebryst m/ peberrodssalat, surt &
peberrod
37 Skinke m/ italiensk salat
38 Skinke m/ røræg & asparges
39 Skinke m/ spejlæg
40 Pariserfilet m/ røræg & mayonnaise
41 Tatar m/ løg, capers & æggeblomme
42 Tatar m/ pickles, løg, capers & æg
43 Dyrlægens natmad m/ sky & løgringe
44 Stegt lever m/ bløde løg & surt
* PS: På franskbrød

Pris

kr. 42
kr. 49
kr. 54

45 Leverpostej m/ sky, champignon &
bacon
46 Spegepølse m/ sky & løg
47 Flæskerullepølse m/ sky & løg

Æg
48
49
50
51

Æg m/ karrysalat & bacon
Æg m/ tomat, mayonnaise & løg
Æg m/ rejer, kaviar & mayonnaise
Æg m/ lakseruller & mayonnaise

52 Andebryst m/ rødkål & surt
53 Kogt hønsebryst m/ karrymayonnaise
& bacon *
54 1/4 kylling m/ agurkesalat

55
56
57
58
59
60
61

Krabbesalat *
Sommersalat *
Makrel m/ mayonnaise *
Frugtsalat *
Hønsesalat *
Rejesalat *
Skinkesalat *

kr. 59
kr. 39

kr. 39
kr. 34
kr. 39
kr. 36
kr. 39
kr. 39
kr. 39

Ost
62
63
64
65
66
67

Mild ost *
Camembert *
Ristet camembert m/ syltetøj *
Gammel ost m/ sky & løgringe *
Brie - festligt pyntet *
Roquefort m/ løg & æggeblomme *

kr. 54

68 Tomat m/ mayonnaise
69 Kartoffel m/ mayonnaise & bacon

kr. 42
kr. 39
kr. 39
kr. 40
kr. 42
kr. 61
kr. 65
kr. 42
kr. 43

kr. 52

Salater

Grøntsager

kr. 59
kr. 42

kr. 35
kr. 35
kr. 45
kr. 45

Fjerkræ

kr. 54

kr. 57
kr. 41
kr. 42
kr. 42
kr. 42
kr. 42
kr. 42

kr. 42
kr. 41
kr. 41

kr. 32
kr. 32
kr. 39
kr. 39
kr. 36
kr. 39

kr. 32
kr. 32

Specialiteter
70 2 lune frikadeller m/ rødkål, surt &
rugbrød
71 2 stk. Håndskåret (lunt) svinekam m/
rødkål, surt & rugbrød
72 1 Hjemmelavet lun frikadelle u/ brød
73 1 Lun fiskefilet u/ brød
74 Tempura rejer m/ dressing & salat
75 Rejecocktail m/ kuvertbrød & smør
76 Stjerneskud - stegt og dampet
fiskefilet m/ bearnaise, rejer, asparges
& kaviar *
77 Pariserbøf m/ løg, pickles, peberrod,
hakket rødbeder & æggeblomme *

kr. 51
kr. 57
kr. 18
kr. 25
kr. 60
kr. 57

kr. 79
kr. 79

Stk.

Diverse

Varme menuer
Nr.

Pris

3 - Rums menuer

Nr.

Pris

Stk.

Varme sandwich - burger

78 Hjemmelavet biksemad m/ rødbeder,
rugbrød & spejlæg
kr. 49
79 2 Frikadeller m/ surt & kartoffelsalat
kr. 62
81 2 Fiskefileter m/ pommes frites &
remoulade
kr. 72
82 Dansk bøf (2 stk.) m/ pommes frites,
surt & bearnaise
kr. 95
83 Roastbeef m/ kold kartoffelsalat &
mixed salat
kr. 79
84 Mørbradbøf (2 stk.) m/ pommes frites,
surt & bearnaise
kr. 105
85 2 Rødspættefileter m/ rejer, ristede
champignon, kaviar, pommes frites &
bearnaise
kr. 125
86 ½ grill-kylling m/ surt, pommes frites
& remoulade
kr. 69
87 Engelsk bøf m/ bløde løg, surt ,
pommes frites, bearnaise & mixed salat kr. 125
90 Kyllingefilet m/ kartoffel, karrysauce,
mixed salat & dressing
kr. 95
92 Mini forårsruller (8 stk.) m/ mixed salat
& dressing
kr. 47

Børne menuer
95 6 stk. nuggets m/ pommes frites, remoulade & ketchup
kr. 49
96 1 stk. fiskefilet m/ pommes frites,
remoulade & ketchup
kr. 49
97 6 stk. små frikadeller m/ pommes frites
& ketchup
kr. 49

Garniture
98 Rødkål
99 Bearnaise sauce
100 Ketchup
101 Agurkesalat
102 Remoulade
103 Salat mayonnaise
104 Fedt

Stk.

105 Bøfsandwich
106 Frikadelle sandwich
107 Flæskestegssandwich
108 Big burger - enkelt
Big burger - dobbelt
109 Cheeseburger, enkelt
110 Kylling burger, enkelt
111 Bearnaiseburger, enkelt
112 Bearnaiseburger, dobbelt
113 Mørbradburger

kr. 35
kr. 41
kr. 43
kr. 42
kr. 57
kr. 42
kr. 42
kr. 42
kr. 57
kr. 57

Kolde sandwich - boller
(Ciabattabrød + 5 kr)
114 Frikadelle m/ rødkål og surt
115 Flæskesteg m/ rødkål og surt
116 Roastbeef m/ agurker, peberfrugt
117 Hønsebryst m/ karry mayonnaise og
bacon
118 Skinke & ost m/ agurker, peberfrugt
119 Leverpostej m/ bacon og surt
120 Rullepølse m/ løg og peberfrugt
121 Spegepølse m/løg og peberfrugt
122 Æg m/ mayonnaise, tomat og løg
123 Æg m/ mayonnaise og rejer
124 Laks og æg m/ asparges
125 Tunsalat m/ mayonnaise
126 Hønsesalat m/ tomat og bacon
127 Skinkesalat m/ mayonnaise og løg

kr. 37
kr. 37
kr. 37
kr. 43
kr. 37
kr. 37
kr. 37
kr. 37
kr. 37
kr. 44
kr. 48
kr. 37
kr. 37
kr. 37

Mixed salat
128 Grøn salat m/ salat dressing
129 Grøn salat m/ salat dressing, kylling
130 Grøn salat m/ salat dressing, tun
131 Grøn salat m/ salat dressing, rejer
132 Grøn salat m/ salat dressing, skinke

kr. 37
kr. 49
kr. 49
kr. 49
kr. 49

Grill
kr. 8
kr. 8
kr. 8
kr. 8
kr. 8
kr. 8
kr. 8

136 Flæskesvær
137 Pommes frites, lille
138 Pommes frites, stor
139 Pommes frites, kæmpe
140 6 stk. mini forårsruller
141 2 stk. forårsruller
142 6 stk. nuggets
143 6 stk. tempura rejer
144 Parisertoast
145 ½ grill-kylling
146 Æggekage m/ skinke
147 Æggekage m/ tomat og bacon

kr. 28
kr. 20
kr. 27
kr. 40
kr. 18
kr. 28
kr. 18
kr. 40
kr. 22
kr. 45
kr. 56
kr. 60

Håndmadder liste
Fiskefilet m/ remoulade
Flæskesteg m/ rødkål & surt
Frikadelle m/ rødkål & surt
Frikadelle m/ kartoffelsalat
Roastbeef m/ remoulade
Roastbeef m/ kartoffelsalat
Dansk bøf m/ bløde løg
Oksebryst m/ pickles
Oksebryst m/ peberrodssalat
Skinke m/ italiensk salat
Skinke m/ røræg
Pariserfilet m/ røræg
Dyrlægens natmad
Leverpostej m/ rødbeder
Leverpostej m/ bacon
Spegepølse m/ sky & løg
Spegepølse m/ remoulade
Kødpølse m/ remoulade
Rullepølse m/ sky
Rullepølse m/ italiensk salat
Æg m/ karrysalat & bacon
Æg m/ tomat & løgringe
Æg m/ rejer & mayonnaise
Æg m/ sild & løgringe

Krabbesalat
Sommersalat
Makrel
Torskerogn m/ remoulade
Torskerogn m/ mayonnaise
& rejer
Tun m/ mayonnaise
Tunsalat
Hønsesalat m/ bacon
Rejesalat
Æggesalat m/ bacon
Skinkesalat m/ mayonnaise
& løgringe
Tomat m/ mayonnaise &
løgringe
Kartoffel m/ mayonnaise &
løgringe
Kartoffel m/ mayonnaise &
ristede løg
Kartoffel m/ mayonnaise &
bacon
Pølse m/ kartoffelsalat
Æggekage & kylling m/
bacon
Kyllingepålæg m/ rejer &
mayonnaise

Bestilling
Bestilling:
Reserver plads i god tid, så snart datoen er
fastsat. Menuen kan sammensættes senere.
Køkkenrekvisitter:
Lånte fade, transportkasser, varmekasser m.m.
Tilbageleveres rengjort i forretningen, senest 5
dage efter hvis andet ikke er aftalt. Skal vi
afhente dem tillægges et gebyr på 100kr.
Depositum for fade og skåle er 200kr.
Betaling:
Alle priser er netto kontant ved levering, hvis
andet ikke er aftalt.
De anførte priser er gældende fra den
01.04.2022, med forbehold for evt. kommende
prisændringer.
Udbringning:
I Ballerup:100kr.
Udenbys efter aftale, også lørdag/ søndag.

Vi Smører Deres daglige madpakke,
Og leverer maden til Deres fest eller reception.
Alt i kolde borde og platter.

Ballerup Smørrebrød ApS
Baltorpstriben ◦ Baltorpvej 9 ◦ 2750 Ballerup ◦ Tlf: 44974664
Hjemmeside: www.ballerupsmorrebrod.dk

Åbningstider:

Mandag:
Tirsdag – Søndag:

Lukket
07:30 - 14:30

Udenfor åbningstiden efter aftale.

Navn :

Tlf. nr.:

Adresse:

Post nr.:

Lev./afh. Dato:

Tid: kl:

